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I. Agradecimentos
O Projecto de Campo sobre o tema “P eve ç o de Riscos para Sítios do Património Mundial do
PáLOP , realizado de 15 Fevereiro a 6 de Março 2015 na Ribeira Grande de Santiago - Cidade
Velha, em Cabo Verde, foi uma actividade promovida e financiada pelo Fundo do Património
Mundial Africano (FPMA). Além deste apoio, o Projecto de Campo não teria sido possível sem a
cooperação de vários parceiros. Todos os elementos que participaram neste Projecto de Campo
estão gratos aos seguintes parceiros:
•

A Escola do Património Africano (EPA), pela preparação e coordenação logística e
pedagógica do Projecto de Campo;

•

O Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde, à Camâra Municipal da Ribeira
Grande de Santiago - Cidade Velha (CMRGS-CV) e à Curadoria da Cidade Velha (CCV) pelo
apoio na organização logística e implementação das atividades do Projecto de Campo;

•

A UNESCO, o Fundo para o Património Mundial Africano (FPMA), o Governo do Reino da
Noruega, em particular ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto e o Governo de Cabo Verde, em particular ao Ministério da Cultura,
pelo seu apoio financeiro para a realização do Projecto de Campo.

Gostaríamos de agradecer de forma especial aos formadores, a Engenheira Esmeralda Paupério, o
Historiador Charles Akibodé, o Arquitecto Ángel Seibane, o Mestre Isabelo Gómez, o Arquitecto
Scott Lee, o Dr. David Mitchell, o Mestre Hamilton Fernandes e o Professor Xavier Romão, pelo
empenho e dedicação na produção dos conteúdos pedagógicos e na realização das sessões de
trabalho.
Gostaríamos também de agradecer à Drª Vanessa Fanjul, à Drª. Victoire Adegbidi e ao Drª Adílson
Ramos por todo o apoio prestado nas questões logísticas que permitiram a realização deste
Projecto de Campo.
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II. Missão Preparatória
De 7 a 11 de Maio de 2014, a Vanessa Fanjul (representante do FPMA) realizou uma missão
preparatória à Cidade Velha, Cabo Verde, para discutir com as autoridades e instituições locais,
incluíndo o IPC a CMRGS-CV e a CCV, os aspectos logísticos da organização do Projecto de Campo.
As várias questões abordadas durante a missão incluíram:
•

Alojamento dos formadores e dos participantes

•

Sala de aula para realização do Projecto de Campo

•

Materiais pedagógicos

•

Locais para os almoços e pausas café

•

Transportes locais

•

Identificação dos pontos focais e intervenientes locais

•

Perfil dos participantes

•

Identificação de possíveis actividades a realizar com a Direcção Nacional de Protecção Civil

Os compromissos assumidos por cada parte interessada durante esta missão preparatório
permitiram que os objetivos do Projecto de Campo fossem atingidos.

III. Antecedentes do Projecto de Campo
O continente africano possui um vasto património cultural e natural. Sítios como o Arquipélago de
Bijagós na Guiné-Bissau, a Cidade Velha em Cabo Verde, ou a Ilha de Moçambique em
Moçambique, testemunham não só a riqueza e a diversidade do património africano, em
particular dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), mas sobretudo o valor
excepcional deste património para a humanidade. No entanto, muitos desses importantes bens do
Património Cultural e Natural, alguns dos quais inclusivamente inscritos na Lista do Património
Mundial da UNESCO, encontram-se sob a ameaça constante de vários perigos naturais (por
exemplo sismos, inundações) ou perigos antrópicos resultantes de projetos de desenvolvimento
(por exemplo a expansão imobiliária desregrada em ambientes históricos urbanos), de deficiências
nas instituições responsáveis pela sua conservação e gestão (por exemplo devido à falta de
recursos financeiros, humanos e materiais) ou de situações de instabilidade política (por exemplo
conflitos armados).
Com vista a minimizar o efeito destes perigos, o Centro do Património Mundial da UNESCO (CPMUNESCO) e o Centro Internacional para Estudo da Preservação e Restauro de Bens Culturais
(ICCROM) têm vindo, desde a década de 1990, a desenvolver e a executar programas de formação
para a gestão de ameaças em sítios do Património Mundial, incluindo o desenvolvimento de
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directrizes e manuais sobre Gestão de Riscos, os quais têm sido utilizados em cursos de formação
e capacitação realizados em África bem como outros locais do mundo. Estas iniciativas, conciliadas
com a formação de gestores profissionais do património cultural imóvel na África Subsaariana,
através do Programa África 2009, e a criação do Fundo do Património Mundial Africano (FPMA)
em 2006, contribuíram substancialmente para melhorar as condições para uma gestão e
conservação eficaz do património em África, bem como para elevar o número de sítios africanos
na Lista do Património Mundial da UNESCO.
Apesar destes progressos, muitos sítios do Património Mundial continuam a enfrentar
importantes desafios no que respeita à sua conservação e sobretudo à prevenção e gestão de
riscos de catástrofes. Este facto foi ilustrado pelo Segundo Ciclo de Relatórios Periódicos para a
África que teve lugar entre 2009 e 2011, o qual permitiu identificar as seguintes quatro áreas
prioritárias de acção:
•

Envolvimento das comunidades e as vantagens do Património Mundial;

•

Reconhecimento, formalização e documentação dos sistemas tradicionais de gestão do
património;

•

Património Mundial e as necessidades de desenvolvimento;

•

Património Mundial nas zonas de conflito e pós-conflito.

No seguimento desta análise, o FPMA, em colaboração com o CPM-UNESCO, o ICCROM, a Escola
do Património Africano (EPA), o Centro para o Desenvolvimento do Património em África (CHDA) e
a Fundação Norueguesa do Património Mundial (NWHF), desenvolveu um programa a ser
implementado nas quatro áreas prioritárias identificadas no Segundo Ciclo de Relatórios
Periódicos para África. O programa contém várias actividades entre as quais se destacam duas
actividades dirigidas especificamente para a gestão de riscos em património cultural dos PALOP:
um ateliê de formação sobre a “P eve ç o de Riscos para Sítios do Património Mu dial que foi
realizado na Ilha de Moçambique, Moçambique, de 30 de Junho a 11 de Julho de 2014 e um
projecto de campo que se realizou na Cidade Velha, Cabo Verde, de 15 Fevereiro a 6 de Março
2015.

IV. Objetivos
O Projecto de Campo “P eve ç o de Riscos para Sítios do Património Mundial dos PáLOP ,
abreviadamente designado por Projecto de Campo, teve como principal objectivo complementar a
formação previamente realizada no ateliê de formação sobre a “P eve ç o de Riscos para Sítios
do Património Mu dial e que ocorreu na Ilha de Moçambique em 2014. Neste contexto, as
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actividades do Projecto de Campo tinham como função consolidar a experiência e os
conhecimentos adquiridos pelos participantes em 2014 sobre os diversos aspectos teóricos,
metodológicos e práticos referentes à gestão dos riscos em bens patrimoniais. Em particular, este
projecto de campo pretendia que os participantes:
•

Aumentassem a sua experiência na avaliação integrada dos riscos, analisando a
vulnerabilidade do património cultural aos riscos de catástrofes;

•

Aumentassem a sua capacidade para elaborar e implementar planos de gestão de riscos
para o património cultural, os quais constituem ferramentas de planificação local e
regional, bem como de gestão dos sinistros;

•

Elevassem a sua capacidade para desenvolver um sistema integrado de gestão dos riscos
de sinistros para o património cultural, incluíndo a prevenção e a redução dos riscos, as
intervenções em caso de emergência e a recuperação em caso de sinistro;

•

Adquirissem experiência e conhecimentos no domínio das técnicas e procedimentos para
preservação digital do património cultural;

•

Consolidassem a rede de profissionais e membros da Comunidade que são habilitados para
tratar in situ os desafios da prevenção e gestão dos riscos sobre os bens do património
mundial.

V. Resultados Esperados
O Projecto de Campo pretendeu alcançar os seguintes resultados:
•

Permitir aos participantes aumentar a sua experiência, o seu conhecimento e a sua
capacidade para conseguir lidar com os diversos aspectos da gestão dos riscos e sinistros
para os bens patrimoniais;

•

Consolidar conhecimentos que permitam finalizar os Planos de Gestão de Riscos para Sítios
do Património dos PALOP cuja elaboração foi iniciada pelos participantes com base nas
ferramentas adquiridas durante o ateliê realizado na Ilha de Moçambique em 2014;

•

Consolidar a rede de comunicação e intercâmbio profissional criada para os profissionais e
os detentores locais do património, estabelecendo uma plataforma de comunicação e
intercâmbio com vista a estimular a cooperação entre os gestores de sítios e profissionais
do património cultural e natural dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).
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VI. Participantes do Projecto de Campo
Participaram no Projecto de Campo onze (11) profissionais dos PALOP, nomeadamente, de Cabo
Verde (5), da Guiné-Bissau (3) e de Moçambique (3), e um (1) profissional do Brasil. Os doze
participantes estavam todos de alguma forma associados a sítios inscritos na Lista do Património
Mundial ou nas Listas Indicativas dos seus respectivos países. O grupo de participantes
selecionados para o Projecto de Campo incluiu gestores de sítios (de bens culturais e naturais) e
outros profissionais não necessariamente associados ao sector do património (ver a lista dos
participantes do Projecto de Campo no Anexo 1). O grupo de participantes selecionados incluiu
sete (7) pessoas que estiveram presentes ateliê de formação realizado na Ilha de Moçambique e
cinco (5) pessoas que não estiveram presentes no referido ateliê.
Além dos doze participantes referidos, o Projecto de Campo contou ainda com três (3)
observadores adicionais de várias instituições internacionais, nomeadamente um (1) observador
da União Africana, um (1) observador da Oficina Regional da UNESCO em Dakar e um (1)
observador do Centro Lúcio Costa (ver a lista dos participantes do Projecto de Campo no Anexo 1).

VII. Abordagem Metodológica
A metodologia de formação adoptada no Projecto de Campo combinou a componente teórica com
a componente prática. A componente teórica consistiu em palestras ministradas pelos
formadores, tendo a componente prática consistido nos trabalhos realizados individualmente ou
em grupo, bem como as respectivas apresentações, na actividade com a comunidade local, no
simulacro de incêndio realizado e nas visitas de campo.
Como actividade preliminar ao Projecto de Campo, aos participantes que estiveram presentes
ateliê de formação realizado na Ilha de Moçambique foi solicitada a preparação duma
apresentação sobre os planos de gestão de riscos que estiveram a desenvolver desde o referido
ateliê. Este exercício visava analisar as dificuldades sentidas pelos participantes no
desenvolvimento desses planos, as quais seriam abordadas durante o Projecto de Campo. Aos
participantes que não estiveram presentes no referido ateliê foi solicitada a preparação duma
apresentação sobre o sítio do património ao qual estavam associados, identificando e avaliando os
perigos e riscos a que esses sítios estão expostos. Este exercício visava familiarizar os participantes
com as questões de gestão de riscos nos seus respectivos países, bem como dar a conhecer aos
restantes participantes do Projecto de Campo outros sítios do património cultural e natural dos
PALOP.
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As palestras ministradas pelos formadores visaram dotar os participantes de bases teóricas e
metodológicas sobre os diferentes aspectos da gestão dos riscos de sinistros para os bens do
património cultural, bem como fornecer os instrumentos necessários para ajudá-los no
desenvolvimento e finalização dos referidos planos de gestão de riscos. As sessões de
aprendizagem baseadas em trabalhos de campo, através de visitas de estudo e demonstrações
práticas na Cidade Velha (usada como caso de estudo nos vários trabalhos realizados), visaram
proporcionar aos participantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos
numa uma realidade prática e objectiva. As sessões de debates, apresentações individuais e
trabalhos em grupo permitiram aos participantes interagir uns com os outros, compartilhando as
suas próprias experiências e discutir questões de gestão comuns a todos os seus sítios.

VIII. Coordenação do Projecto de Campo e Formadores
Os membros da Equipa de Coordenação (Charles Akibodé, Esmeralda Paupério, Vanessa Fanjul,
Victoire Adegbidi e Xavier Romão) trabalharam em estreita colaboração com os pontos focais das
instituições parceiras e de acolhimento do Projecto de Campo, nomeadamente o Hamilton
Fernandes, Curador da Cidade Velha e assistente do Projecto de Campo, e o Adílson Ramos do IPC.
A Equipa de Coordenação, em especial o Coordenador do Projecto de Campo, Xavier Romão,
trabalhou em estreita colaboração com a Engª. Esmeralda Paupério, Engenheira Civil do Instituto
da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal), o Historiador
Charles Akibodé do IPC (Cabo Verde), o Arquitecto Ángel Seibane da Dirección General de Bellas
Artes Y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (Espanha), o Mestre Isabelo Gómez dos
Bombeiros Protecção Civil de Toledo (Espanha), o Arquitecto Scott Lee do Cyark (EUA), o Dr. David
Mitchell do Historic Scotland (Escócia) na elaboração do programa e dos conteúdos pedagógicos
do Projecto de Campo (ver a descrição do perfil dos formadores no Anexo 2).

IX. Programa e Conteúdos Temáticos do Projecto de Campo
Com vista a alcançar os objectivos definidos, o Projecto de Campo decorreu durante dezasseis (16)
dias, tendo contemplado 23 módulos, nomeadamente:
A. Introdução ao Projecto de Campo e discussão dos objectivos;
B. Apresentação dos Planos de Gestão de Riscos (participantes que estiveram presentes no
ateliê realizado na Ilha de Moçambique) e apresentação dos sítios (participantes que não
estiveram presentes no ateliê de Moçambique);
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C. Revisão dos conceitos e metodologias associados à gestão de riscos;
D. Trabalho Prático nº1 - Identificação de riscos e recolha de informação e documentação;
E. Actividade de sensibilização das comunidades locais para a gestão de riscos
F. Unidade de Emergência e de Gestão de Riscos em Património Cultural (UEGR) e as suas
experiências em L'Aquila, Lorca e nas Filipinas;
G. O grupo das Cidades Património da Humanidade de Espanha e o papel dos bombeiros
na protecção do património;
H. Plano Nacional de Emergência e de Gestão de Riscos em Património Cultural: contexto,
desenvolvimento e aplicação;
I. Aprender com exemplos: Incêndios que afectaram património cultural;
J. Planos de Emergência para instituições culturais (protecção e evacuação de bens
culturais);
K. Intervenção dos Serviços de Emergência em incêndios que afectam o património:
Agentes extintores, manipulação, proteccão in situ, coordenação com outros agentes;
L. Planos de emergência municipal, planos de auto-protecção e planos de salvaguarda;
M. Trabalho Prático nº2 - Desenvolvimento de medidas de mitigação do risco e de uma
ficha de evacuação de emergência para sítios património cultural;
N. Simulacro de incêndio realizado pela Protecção Civil;
O. Introdução aos processos de preservação digital no contexto da gestão do património
cultural;
P. Preservação digital - conceitos, terminologia, tecnologia (hardware/software),
procedimentos e normas do CyArk para captura de informação, compreender um sítio e
planear o levantamento digital;
Q. Preservação digital - análise real de um sítio e demonstrações de levantamento digital
(Forte de São Filipe – Cidade Velha): resolução do levantamento (variáveis, e.g. vs tempo vs
distância etc), ângulo de incidência, localização dos pontos de controlo e movimentação à
volta do sítio/objecto;
R. Preservação digital - compreender o processamento da informação (usando o
levantamento do Forte de São Filipe): registo, processamento fotográfico, aplicação de
texturas por fotografias, garantia e controlo da qualidade;
S. Preservação digital – aplicações práticas de processamento da informação (usando o
levantamento do Forte de São Filipe), produção de fotografia panorâmica e fotogrametria;
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T. Preservação digital - aplicações em património cultural e conservação nos domínios do
levantamento e visualização;
U. Preservação digital - aplicações em património cultural e conservação nos domínios da
conservação;
V. Preservação digital - aplicações em património cultural e conservação nos domínios da
educação e formação;
X. Preservação digital - Boas práticas de gestão do património cultural e da conservação
utilizando técnicas digitais com vista à obtenção dum processo de gestão consistente.
Estes módulos teóricos e práticos foram complementados e articulados com visitas de campo,
apresentações individuais/em grupo dos participantes (ver Programa do Projecto de Campo no
Anexo 3). Os diferentes módulos contaram ainda com diversas discussões técnicas e debates
assistidos pelos formadores no sentido de esclarecer e auxiliar a compreensão da aplicabilidade
prática dos diferentes conteúdos.

X. Trabalhos Práticos dos Participantes
Os trabalhos práticos realizados pelos participantes durante o Projecto de Campo centraram-se
em duas áreas principais:


Identificação de riscos
Trabalho de Grupo nº1 que envolveu 3 problemas práticos:
- Problema 1 - O o

ia de u

i

dio u a ua → ide tifi aç o do pio

e

io

considerando as consequências e a facilidade/dificuldade das operações de emergência
- Problema 2 - Pe igo: huva i te sa → Ce

io: e xu ada ue des e pelas encostas e que

ge a u a i u daç o → ávaliaç o do is o de dest uiç o/da os g aves u a ua
- Problema 3 - Ide tifi aç o dos is os de u

edifí io pat i ó io ultu al → uais os

perigos possíveis e consequências desses perigos;


Identificação de medidas de mitigação dos riscos
Trabalho de Grupo nº2 que envolveu 3 problemas práticos:
- Problema 1a - Ris o de i
is o → ide tifi aç o das

dio u a ua → ide tifi aç o de
edidas ue pode

recursos fi a ei os → ide tifi aç o das

edidas de eduç o do

se apli adas a u to-prazo com poucos

edidas

ais efi azes → ide tifi aç o das

eas

profissionais que deverão ser integradas na definição destas medidas

10

→ das

edidas ide tifi adas, efe i

uais o t i ue

ape as pa a a p ote ç o do

património e quais as que contribuem para a protecção do património e para a protecção
das pessoas
- Problema 2a - Ris o de e xu ada ue des e pelas e ostas e ue ge a u a i u daç o →
ide tifi aç o de

edidas de eduç o do is o → ide tifi aç o das

aplicadas a curto-p azo o

edidas ue pode

pou os e u sos fi a ei os → ide tifi aç o das

efi azes → ide tifi aç o das

edidas

se
ais

eas p ofissio ais ue deve o se i teg adas a defi iç o

destas medidas
→ das

edidas ide tifi adas, efe i

uais o t i ue

ape as pa a a protecção do

património e quais as que contribuem para a protecção do património e para a protecção
das pessoas
- Problema 3a - Para um dos riscos identificados (que não seja um risco abordado nos
P o le as

e

→ ide tifi aç o de

edidas de eduç o do is o → ide tifi aç o das

medidas que podem ser aplicadas a curto-p azo o
ide tifi aç o das

edidas

pou os e u sos fi a ei os →

ais efi azes → ide tifi aç o das

eas p ofissio ais

ue

deverão ser integradas na definição destas medidas
→ das

edidas identificadas, referir quais contribuem apenas para a protecção do

património e quais as que contribuem para a protecção do património e para a protecção
das pessoas
Com vista a proporcionar aos participantes uma aplicação prática alargada dos conteúdos teóricos
relacionados com a preparação dum plano de gestão dos riscos, os participantes foram
subdivididos em três grupos de trabalho, sendo que cada grupo realizaria os trabalhos de grupo
para dois locais distintos da Cidade Velha (ver a composição dos grupos de trabalho e os objectos
de estudo considerados apresentados no Anexo 4 ).
Os resultados dos trabalhos de grupo foram objecto de apresentações orais por parte dos vários
elementos dos grupos e foram apresentados em relatórios escritos onde puderam ser expostos
detalhes adicionais sobre trabalhos realizados (ver os relatórios dos trabalhos de grupo produzidos
pelos participantes apresentados no Anexo 5).

XI. Actividade de Sensibilização das Comunidades Locais para a Gestão de Riscos
O Projecto de Campo incluiu uma actividade com as comunidades locais que consistiu numa
sessão de sensibilização para diferentes aspectos dos riscos identificados na Cidade Velha. A
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comunidade local esteve representada nessa sessão por várias associações comunitárias,
nomeadamente a Liga das Associações Juvenis da Ribeira Grande de Santiago, a associação “Bo s
á igos , a Citi-Habitat, a comissão económica paroquial, a associação dos pescadores e peixeiras
da Cidade Velha e a cooperação Sulada. Estiveram ainda presentes na sessão duas técnicas da
Curadoria da Cidade Velha, Sra Yolanda Gomes (gestora de património cultural) e Sra. Lenira
Cauville (psicóloga).
O programa da sessão incluiu uma apresentação realizada por um dos participantes sobre um dos
trabalhos de grupo já realizados com enfoque especial para os riscos identificados na rua Banana e
no Convento de São Francisco. Adicionalmente, o Dr. Charles Akibodé fez ainda uma apresentação
sobre os riscos associados à pressão humana em sítios Património Mundial.

XII. Simulacro de Incêndio Realizado
No contexto das diferentes actividades previstas pelo Projecto de Campo, no final da 2ª semana
foi realizado um simulacro de incêndio. O lugar seleccionado para o simulacro foi o novo edifício
do Centro Cultural e Multimédia que irá receber os arquivos em papel e em formato digital.
O simulacro teve como principais objetivos sensibilizar os participantes do Projecto de Campo
sobre a necessidade de implementarem medidas de proteção do património nos seus países,
permitir que participem na redação de fichas para a proteção do património móvel, sensibilizar a
população local para a necessidade de proteger o seu património e facilitar a tarefa dos serviços
de emergência, medir o tempo e o tipo de resposta das várias entidades intervenientes na
emergência (ver o plano do simulacro de incêndio apresentado no Anexo 6).
No contexto do simulacro, cada um dos participantes elaborou uma ficha de salvaguarda de um
objecto património móvel que foi utilizada pelos bombeiros para realizar a evacuação de
emergência do património móvel colocado no edifício onde se realizou o simulacro (ver o exemplo
de ficha de evacuação de património móvel produzida pelos participantes apresentada no Anexo
7).
No final do simulacro, foi preparado um relatório que identifica vários aspectos a melhorar no que
respeita à gestão da emergência perante a ocorrência de um incêndio num local que é património
ou que contém património cultural (ver o relatório do simulacro de incêndio apresentado no
Anexo 8).
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XIII. Documentação Técnica Produzida
No contexto das temáticas abordadas durante a 2ª semana do Projecto de Campo sobre gestão de
situações de emergência, foi apresentado o “Guía para la Elaboración de un Plan de E e ge ia
elaborado pela Drª Concha Gutiérrez e pelo Dr. Ángel Seibane da Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Secretaría de Estado de Cultura, do Governo de
Espanha. Atendendo à escassez de documentos técnicos sobre este assunto em Português e dada
a relevância do referido guia para o tema e para as actividades do Projecto de Campo sobre este
tema, a Engª Esmeralda Paupério preparou uma versão traduzida para Português do referido
documento (ver a tradução do Guia para a Elaboração de Planos de Emergência apresentada no
Anexo 9).

XIV. Cerimónias de Abertura e Encerramento do Projecto de Campo
A cerimónia de abertura oficial do Projecto de Campo teve lugar no dia 15 de Fevereiro de 2015 e
contou com intervenções do Prof. Xavier Romão, em representação da equipa de coordenação do
Projecto de Campo, do Dr. Humberto Lima, Presidente do Instituto do Património Cultural em
representação do Sr. Ministro da Cultura de Cabo Verde, do Dr. Webber Ndoro, Director do Fundo
Mundial para o Património Africano, do Dr. Manuel de Pina, Presidente da Camara Municipal da
Ribeira Grande de Santiago, da Drª. Ângela Martins, Chefe da Cultura da União Africana, e da Drª.
Guiomar Alonso Cano, Chefe da Cultura da Oficina da UNESCO em Dakar.
A cerimónia de encerramento teve lugar no dia 5 de Março de 2015 e contou com intervenções do
Prof. Xavier Romão, em representação da equipa de coordenação do Projecto de Campo, do Dr.
Humberto Lima, Presidente do Instituto do Património Cultural em representação do Sr. Ministro
da Cultura de Cabo Verde, do Dr. Manuel de Pina, Presidente da Camara Municipal da Ribeira
Grande de Santiago, e da Drª Vanessa Fanjul, em representação do Fundo Mundial para o
Patrimonio Africano. Na cerimónia de encerramento foram igualmente entregues os Certificados
de Participação aos participantes (ver Certificados de Participação no Anexo 10).

XV. Avaliação do Projecto de Campo
Foi distribuída aos participantes do Projecto de Campo uma ficha de avaliação sobre o Projecto de
Campo. O questionário destinava-se a avaliar o nível de sucesso do Projecto de Campo medido
através do grau de satisfação dos participantes no que respeita aos seguintes aspectos: aspectos
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pedagógicos (temas ministrados, visitas de campo, trabalhos práticos realizados, etc) e aspectos
logísticos (convites e informações antes do Projecto de Campo, transporte internacional, subsídios
diários, etc) (ver ficha de avaliação do Projecto de Campo pelos participantes no Anexo 11). Todos
os participantes completaram as fichas de avaliação. Os resultados compilados e analisados pela
Equipe de Coordenação do Projecto de Campo foram apresentados e discutidos com os
participantes antes da cerimónia de encerramento. Este exercício permitiu colher informações
adicionais (comentários e sugestões) relativos aos aspectos reflectidos na avaliação.
Em termos globais, os participantes fizeram uma apreciação positiva do Projecto de Campo, tendo
a maioria dos temas sido classificado pelos participantes como “ uito satisfató io

ou

“satisfató io . No entanto, salienta-se que os aspectos associado ao tema da preservação digital ,
os quais foram abordados durante a 3ª semana, tiveram uma classificação menos positiva. Tal
facto deve-se, por parte, ao cariz mais técnico dos aspectos abordados neste tema, e por outro, ao
facto das palestras correspondentes terem sido em inglês (com tradução). Apesar disso, os
participantes salientaram o facto do Projecto de Campo constituir uma boa oportunidade para
intercâmbio e troca de experiências entre gestores do património cultural e natural dos PALOP.
No respeita aos aspectos logísticos, os participantes fizeram igualmente uma apreciação positiva
do Projecto de Campo, tendo a maioria dos temas sido classificado pelos participantes como
“ uito satisfató io ou “satisfató io .
Por seu turno, os participantes foram avaliados pelos formadores, tendo a avaliação focado a
participação nos debates que se seguiram às apresentações feitas pelos formadores, o
desempenho dos participantes nos trabalhos de grupo, as apresentações realizadas pelos
participantes e o relatório dos trabalhos de grupo realizados. Em termos globais, os participantes
assimilaram os conceitos ministrados e conseguiram transpô-los para a realidades dos trabalhos
práticos propostos durante o Projecto de Campo. A maioria mostrou muito interesse nos assuntos
discutidos, consultando os formadores durante os trabalhos práticos, e alguns mostraram elevada
capacidade e destreza na execução desses trabalhos práticos. Houve, no entanto, participantes
que apresentaram dificuldades na compreensão das matérias apresentadas, em particular durante
a 3ª semana do Projecto de Campo. O desempenho pouco satisfatório de alguns participantes
neste contexto prendeu-se na sua maioria com falta de conhecimentos básicos referentes a alguns
dos temas abordados.
Em termos globais, salienta-se que os resultados de avaliação revelaram que os objectivos do
Projecto de Campo foram em grande parte alcançados. Observa-se ainda que a maioria dos
participantes que não estiveram presentes no ateliê realizado na Ilha de Moçambique
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conseguiram acompanhar sem dificuldades de maior os temas abordados durante o Projecto de
Campo.
Finalmente, torna-se ainda importante referir que a ausência do Dr. Ziva Domingos e do Dr. Albino
Jopela, que estiveram na equipa de coordenação e de formadores do ateliê realizado na Ilha de
Moçambique, tornou mais difícil a gestão e desenvolvimento adequado das actividades do
Projecto de Campo.

XVI. Resultados do Projecto de Campo
O Projecto de Campo alcançou os seguintes resultados:
a) Doze (12) participantes formados em diversos aspectos da gestão dos riscos em património
cultural nos PALOP;
b) Doze (12) participantes formados em diversas técnicas de preservação digital com especial
enfoque em aplicações para o património cultural;
c) Três (3) relatórios que abordam diversos aspectos da gestão de riscos na Cidade Velha
(Cabo Verde).
d) A realização de um (1) simulacro de incêndio bem como dum relatório identificando vários
aspectos a melhorar no que respeita à gestão da emergência perante a ocorrência de um
incêndio num local que é património ou que contém património cultural
e) A produção de um (1) guia para a elaboração de planos de emergência a partir da tradução
dum documento existente elaborado pela Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Secretaría de Estado de Cultura, Governo de Espanha
f) Consolidação da plataforma de comunicação e intercâmbio para os gestores de sítios e
profissionais do património cultural e natural dos PALOP estabelecida com o ateliê
realizado na ilha de Moçambique.

XVII. Conclusões e Recomendações


O Projecto de Campo sobre “P eve ç o de Riscos para Sítios do Património Mundial dos
PALOP alcançou os resultados esperados e contribuiu com importantes resultados para a
gestão de riscos e para finalização do Plano de Gestão de Riscos da Cidade Velha.



O Projecto de Campo permitiu ainda fornecer aos participantes conhecimentos que
permitam finalizar os Planos de Gestão de Riscos para Sítios do Património dos PALOP cuja
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elaboração foi iniciada com base nas ferramentas adquiridas durante o ateliê realizado na
Ilha de Moçambique em 2014.


Com base nas diversas discussões tidas ao longo do Projecto de Campo sobre as temáticas
da gestão de riscos, salvaguarda e autenticidade do património cultural, a Equipa de
Coordenação recomendou ainda que:
o se desse continuidade a acções como o Ateliê realizado na Ilha de Moçambique ou
o Projecto de Campo de Cabo Verde na área da gestão de riscos em património
cultural de modo a que mais profissionais da área do património possam ter
competências para levar a cabo uma avaliação integrada dos riscos e desenvolver
sistemas integrados de gestão dos riscos para o património cultural;
o o desenvolvimento do Plano de Gestão de Riscos de um determinado sítio deveria
envolver a comunidade local, devendo ainda o poder político entender o
património cultural como facto de desenvolvimento local;
o o poder político fizesse um investimento na educação das crianças no sentido de as
sensibilizar para o valor do seu património cultural, factor esse que funcionará
como catalisador para a preservação do património cultural no futuro;
o

se fizesse um investimento na produção de manuais e bibliografia técnica em
língua portuguesa sobre a temática da gestão de riscos em património cultural;
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Anexo 1 - Lista de participantes, formadores e membros da coordenação do Projecto de Campo

3

4

CABO VERDE

2

Apelido / Nome

Ramos
Adílson

CABO VERDE

1

Foto

Landim
José

CABO VERDE

País

Ramos
Cláudio

CABO VERDE

Nº

Veiga
Filomena

Função / Instituição

Coordenador da Rede Nacional dos Museus

Email

adilson.dias@iipc.gov.cv

+238
9828187

zelandin@yahoo.com.br

+236
2623385

guide.claudio@gmail.com

+238
5853351

Filoveiga84@gmail.com

+238
9910577

Instituto do Património Cultural (IPC)

Director de Monumentos e Sitios
Instituto do Património Cultural (IPC)

Técnico de Património
Curadoria de Cidade Velha

Geógrafa
Câmara de Ribeira Grande de Santiago

Telefone
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CABO VERDE

Apelido / Nome

Tavares
Amândio

GUINE BISSAU

5

Foto

Lé Có
Sepa Maria

7

GUINE BISSAU

País

Gomes Betunde
Domingos

8

GUINE BISSAU

Nº

Pereira Gomes
Djamila

6

Função / Instituição

Arquitecto Urbanista
Câmara Municipal Cidade Velha

Coordenador da Reserva da Biosfera do
Arquipélago de Bolama-Bijagós
Instituto da Biodiversidade e das Áreas
Protegidas (IBAP)

Email

amandiotavares79@gmail.com

+239
184809

meiodiaserpamaria@gmail.com

+245
5838081

betunde2007@gmail.com

+245
5264601
+245
6186280

djamilagomes@gmail.com

+245
6895991

Director do Parque Nacional do Orango
Instituto da Biodiversidade e das Áreas
Protegidas (IBAP)

Arquitecta
Presidenta Instituto do Cinema

Telefone
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MOÇAMBIQUE

10

Apelido / Nome

Almeida
Luísa Joana

MOÇAMBIQUE

9

Foto

Mucavele
Estevão Herculano

11

MOÇAMBIQUE

País

Paixão
Jano

12

BRASIL

Nº

de Souza Lima
Fernando Augusto

Função / Instituição

Email

Técnica de Meio Ambiente,
Gabinete de Conservação da Ilha de
Moçambique (GACIM)

Chefe do de Repartição do Património
Edificado
Direcção Nacional do Património Cultural
(DNPC)

luisalmeida@yahoo.com

+258
824042385

vitinhoh@yahoo.com.br

+258
827777620

janopaixao@gmail.com

+258
848372009

Arquitecto
Gabinete de Conservação da Ilha de
Moçambique (GACIM)

Chefe do Escritório Técnico do IPHAN
Olinda

Telefone

fernando.lima@ipha.gov.br

081
91760537
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15

16

PORTUGAL

14

Apelido / Nome

das Neves Romão
Xavier

PORTUGAL

13

Foto

Dias de Castro
Paupério Vila Pouca
Esmeralda Maria

CABO VERDE

País

Akibode
Charles

CABO VERDE

Nº

Lopes Fernandes
Hamilton Jair M.

Função / Instituição

Email

Professor Auxiliar
Departamento de Engenharia Civil,
Universidade do Porto

Engenheira Civil
Instituto da Construção, Porto

Técnico de património
IPC

Telefone

xnr@fe.up.pt

+351
966515879

pauperio@fe.up.pt

+351
964078906

charlakibode@yahoo.fr

+238
9935160

jairfernandes40@hotmail .com

+236
9874457

Curador
Cidade Velha Património Cultural da
Humanidade
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18

19

20

Apelido / Nome

ESPANHA

17

Foto

Sánchez
Isabelo

ESPANHA

País

de Sousa Seibane
Ángel Luis

USA

Nº

Lee
Scott

Mitchell
David

Função / Instituição

Chefe de Bombeiros
Protecção Civil de Toledo

Email

bomberosjefe@ayto-toledo.org

Telefone

+346
86799565

Arquitecto
Dirección General de Bellas Artes Y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas

CyArk

Director de Conservação
Historic Scotland

angel.sousa@mecd.es

scott.lee@cyark.org

david.mitchell@scotland.gsi.gov.uk
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ÁFRICA
DO SUL

22

23

24

Apelido / Nome

Fanjul Marlé
Vanessa

Função / Instituição

Email

Telefone

Oficial de Programas
Fundo para o Património Mundial Africano
(AWHF)

Coordenadora

vanessafanjul@yahoo.com

BENIN

21

Foto

Adegbidi
Victoire

MOÇAMBIQUE

País

Martins
Ângela

União Africana

MartinsA@africa-union.org

ESPANHA

Nº

Alonso Cano
Guiomar

Oficina Regional da UNESCO em Dakar

g.alonso@unesco.org

Departamento de Paisagens e Património,
Escola do Património Africano (EPA)

va@epaprema.netvictoirester@gmail.com

+229
20 214 838/
20 212 864/
97 318 559

+221
771340678

23

Nº

País

25

BRASIL

Foto

Apelido / Nome

Função / Instituição

Email

Kopke Eis Arnaut
Jurema

Centro Lúcio Costa

jurema.arnaut@iphan.gov.br

Telefone
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Anexo 2 - Perfil dos Formadores do Projecto de Campo

David Mitchell é Diretor de Conservação no Historic Scotland e as suas responsabilidades incluem
a investigação técnica e científica, o ensino técnico, materiais e técnicas tradicionais, alterações
climáticas e conservação aplicada. Ele tem à sua responsabilidade a conservação e a manutenção
permanente das 345 propriedades e coleções ao cuidado do ministério escocês e possui uma
equipa técnica de 400 pessoas espalhadas por todo o país.
Enquanto membro da Historic Scotland Board, ele está fortemente envolvido na sua gestão e
direcção. A sua formação acadêmica é em ciências da terra e conservação, sendo as suas áreas de
especialização no domínio dos materiais de construção tradicionais e do património industrial. Ele
também concluiu recentemente seu doutoramento sobre arquitectura industrial em ferro
escocêsa.
Antes de estar no Historic Scotland, em 2002, foi Diretor da Heritage Engineering, especializada na
conservação do património industrial. David é também um Trustee da Scottish Ironwork
Foundation e ex-presidente da Scottish Industrial Heritage Society. É neste momento Trustee da
Stirling Smith Art Gallery and Museum e curador da coleção da Scottish Scout Association. Ele foi
recentemente nomeado Professor Honorário da Universidade de Strathclyde para o novo
Mestrado em Projeto de Arquitetura para a Conservação do Património Construído.
Esmeralda Paupério, licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), trabalha no Instituto da Construção (IC) da FEUP. Esteve vários anos
ligada à área de projecto e de obra. Tem uma Pós-Graduação na área da Conservação e Restauro
de Pintura Mural e integrou o International architectural conservation advanced course on
A hite tu al Records, Documentation, Inventories and Information System for Co se vatio –
ICCROM em Roma. É membro do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal e a
representante portuguesa no Comité Internacional de Risco do ICOMOS (ICORP). É membro
convidada do GECoRPA (Grémio do Património) e membro especialista do Grupo Técnico de
Trabalho “Disaste Loss Data in the EU“ actualmente a desenvolver um standard europeu para a
recolha e o registo de danos e perdas em catástrofes. Juntamente com o Prof. Xavier Romão, é
responsável pelo desenvolvimento da Base de Dados de Perdas em Património Cultural do ICORP.
No âmbito dos serviços de consultoria feitos para o Ministério da Cultura de Portugal pelo IC
(FEUP) para a reabilitação do património edificado e vernacular, participou em mais de 200
pareceres técnicos, tendo coordenado diversas inspecções técnicas de castelos, muralhas, igrejas
e palácios.
Esmeralda Paupério é co-autora de várias publicações científicas nacionais e internacionais na área
da reabilitação de edificado antigo (classificado e vernacular), nomeadamente: 4 edições de livro,
3 artigos em revista internacional, 10 artigos em revistas nacionais, 33 artigos em conferências
internacionais e 28 artigos em conferências nacionais. Integrou a equipa que escreveu o Manual
de Reabilitação de Edifícios Antigos para a Ordem dos Engenheiros (OE) integrando o corpo
técnico da FEUP sendo co-autora de 7 capítulos. Integrou a organização de 7
seminários/congressos na área da reabilitação. Tem desempenhado função de
monitor/palestrante convidado em cursos de reabilitação de estruturas, tendo sido responsável
25

pelo módulo “Rea ilitaç o estrutural de estruturas antigas de alvenaria e betão a ado
leccionado aos técnicos da Câmara Municipal do Porto em Outubro/Novembro 2006. Colaborou
como convidada nas aulas no Mestrado de Reabilitação da FEUP, da Universidade do Minho.
Lecionou na Universidade Fernando Pessoa na área da reabilitação do património cultural
edificado e na Universidade Lusófona no curso de protecção civil na vertente Risco e Património. É
formadora nas acções técnica de formação promovidas pela Ordem dos Engenheiros associada à
publicação do Manual de Reabilitação de Edifícios Antigos. Integrou a missão portuguesa da FEUP
nas visitas pós terramotos de Áquila (Itália 2009), de Lorca (Espanha 2011) e Emília Romana (Itália
2012).
Isabelo Gómez é bombeiro do Quartel de Bombeiros da cidade de Toledo desde 1986 e, desde
2000, é responsável pelo serviço, com o posto de Chefe da Prevenção, Combate a Incêndio e
Salvamento. É formado em Geografia e História, com especialização em Pré-História pela
Universidade Complutense de Madrid e tem um mestrado em Património pela Universidade de
Castilla-La Mancha.
No campo do patrimônio histórico, e em ligação à sua actividade de bombeiro, faz parte da
Comissão Técnica para a Proteção do Patrimônio Histórico contra Incêndios, do Grupo das Cidades
Património de Espanha, e tem participado como orador num número significativo de cursos e
seminários relacionados com o património histórico em situação de risco de incêndio e outros
riscos, sendo igualmente organizador de alguns desses seminários.
Scott Lee tem formação em Arquitetura e História da Arquitetura pela Universidade de Oregon.
Scott é gestor de todos os aspectos dos projetos de preservação digital que começam com a
recolha de dados em campo, incluíndo o processamento desses dados, a criação de produtos
digitais finais para a área da conservação e a criação de sites específicos desses projetos. Scott
possui vários anos de experiência em documentação digital de património e no software de
processamento digital que lhe está associado. Scott tem trabalhado em projetos em todo o
mundo, incluíndo no Monte Rushmore National Memorial Park, na Torre de Londres, na Gruta de
Lourdes, no Taos Pueblo e no sítio pré-inca Chankillo. Além disso, ele tem realizado acções de
formação internacional em universidades e com gestores do património. Através da sua atividade
de gestão de projetos no CyArk, ele possui também uma vasta experiência na construção de
parcerias públicas e privadas para a execução dos projectos.
Xavier Romão é Engenheiro Civil e Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP). Desenvolve actividade científica na área da avaliação de risco e da segurança
estrutural, tendo diversos trabalhos publicados nesta área. É colaborador do Núcleo de
Reabilitação do Instituto da Construção da FEUP e investigador do Laboratório de Engenharia
Sísmica e Estrutural (LESE), estando associado a diversos estudos de consultoria no âmbito da
Engenharia de Estruturas. É membro da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e
representante nacional no International Committee on Risk Preparedness do ICOMOS.
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Anexo 3 – Programa do Projecto de Campo
Dia

2a Feira
16/02/2015

Hora

10h30-12h30

12h30-14h30
15h30-

Actividades
Apresentação dos participantes e formadores
Expectativas dos participantes
Introdução geral do Projecto de Campo
Parcerias
Discussão sobre a Prevenção de Riscos
(Experiências do Ateliê da Ilha de Moçambique
e Perspectivas do Projecto de Campo de Cabo
Verde)

Semana I : 16-22 de Fevereiro 2015
Objecto do Estudo
Moderador

Xavier Romão

Intervenientes

Assistente da formação

Xavier Romão
Esmeralda Paupério
Vanessa Fanjul
Charles Akibode

Hamilton Fernandes

Pausa - Almoço
Cerimónia de Abertura

Coordenação/Organizadores
Fim do dia

09h-10h30

Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: Planos de Gestão de Riscos
Consolidados (Cabo Verde, Guine Bissau)

Sítios dos Participantes

10h30-11h
11h-12h30
3a Feira
17/02/2015

Sítios dos Participantes

Hamilton Fernandes

Os participantes

Hamilton Fernandes

Os participantes

Hamilton Fernandes

Vanessa Fanjul

Os participantes
Hamilton Fernandes

Hamilton Fernandes

Charles Akibode

Xavier Romão
Esmeralda Paupério
Charles Akibode

Hamilton Fernandes

Vanessa Fanjul

Hamilton Fernandes
Xavier Romão

Esmeralda Paupério

Esmeralda Paupério
Pausa - Almoço

Discussão sobre os planos apresentados:
conclusões e recomendações finais

Sítios dos Participantes

16h-16h30
16h30-18h

Os participantes

Pausa - Café
Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: Planos de Gestão Consolidados
(Moçambique)

12h30-14h30
14h30-16h

Xavier Romão

Charles Akibode
Pausa - Café

Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: (Guiné Bissau e Brasil)
Apresentação do Estudo de Caso da Rua
Banana
Fim do dia

9h-10h30
10h30-11h
4a Feira
18/02/2015

11h-12h30
12h30-14h30
14h30-16h
16h-16h30
16h30-18h

Revisão geral sobre a gestão de riscos
Pausa - café
Apresentação dos bens da Cidade Velha
identificados para o Projecto de Campo
Constituição dos Grupos de Trabalho
Instruções sobre os trabalhos a serem
realizados

Pausa - Almoço
Formadores/Participantes
Pausa - Café
Formadores/Partcipantes

Visita à Cidade Velha
Visita à Cidade Velha
Fim do dia
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Dia

Hora
9h-10h30

Actividades
Identificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

Semana I : 16-22 de Fevereiro 2015
Objecto do Estudo
Moderador

5a Feira
19/02/2015

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes
Adilson Ramos

Hamilton Fernandes
Hamilton Fernandes

Pausa - Café
dentificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

Formadores/Partcipantes

12h30-14h30
14h30-16h

Assistente da formação

Formadores/Partcipantes

10h30-11h
11h-12h30

Intervenientes

Pausa - Almoço
dentificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

Formadores/Partcipantes

16h-16h30

Pausa - Café

16h30-18h

dentificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

9h-10h30

dentificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

Formadores/Partcipantes
Fim do dia
Formadores/Partcipantes

10h30-11h
6a Feira
20/02/2015

11h-12h30
12h30-14h30
14h30-16h
16h-16h30
16h30-17h30
17h30-18h

Pausa - Café
dentificação de riscos e Recolha de informação
e documentação
(Trabalhos de Grupos)

Formadores/Participantes
Pausa - Almoço
Xavier Romão
Pausa - Café
Esmeralda Paupério
Charles Akibode

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos
Apresentação sobre o Centro Histórico da Praia
Fim do dia

Sábado
21/02/2015

Actividade de sensibilização com as comunidades locais: 9h30 – 12h30
Visita ao Centro Histórico da Cidade da Praia: 14h30Fim da Semana I
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Dia

Hora
9h-10h30
10h30-11h
11h-12h30

2a Feira
23/02/2015

12h30-14h30
14h30-16h
16h-16h30
16h30-18h

9h-10h30
10h30-11h
11h-12h30
3a Feira
24/02/2015

12h30-14h30
14h30-16h
16h-16h30
16h30-18h

9h-10h30
10h30-11h
11h-12h30
4a Feira
25/02/2015

12h30-14h30
14h30-16h
16h-16h30
16h30-18h

Semana II: 23-28 de Fevereiro de 2015
Actividades
Objecto do Estudo
Moderador
Reflexão e análise crítica dos trabalhos
realizados na semana anterior.
Charles Akibode
Apresentação do Ante-Projecto de Reabilitação
da Igreja do Rosário – Cidade Velha
Pausa - Café
Apresentação do sobre a Unidade de
Emergência e de Gestão de Riscos em
Xavier Romão
Património Cultural (UEGR) e as suas
experiências em L'Aquila, Lorca e nas Filipinas
Pausa - Almoço
O grupo das Cidades Património da
Esmeralda Paupério
Humanidade de Espanha e o papel dos
bombeiros na protecção do património
Pausa - Café
Plano Nacional de Emergência e de Gestão de
Vanessa Fanjul
Riscos em Património Cultural: contexto,
desenvolvimento e aplicação
Fim do dia
Aprender com exemplos: Incêndios que
Xavier Romão
afectaram património cultural
Pausa - Café
Planos de Emergência para instituições culturais
Vanessa Fanjul
(protecção/evacuação de bens culturais)
Pausa - Almoço
Intervenção dos Serviços de Emergência em
incêndios que afectam o património: Agentes
Charles Akibode
extintores, manipulação, proteccão in situ,
coordenação com outros agentes
Pausa - Café
Planos de emergência municipal, planos de
Esmeralda Paupério
auto-protecção e planos de salvaguarda
Fim do dia
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural
Pausa - Café
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural
Pausa - Almoço
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural
Pausa - Café
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural
Fim do dia

Intervenientes

Assistente da formação

Xavier Romão
Esmeralda Paupério

Hamilton Fernandes

Ángel Seibane

Hamilton Fernandes

Isabelo Gómez

Hamilton Fernandes

Ángel Seibane

Hamilton Fernandes

Isabelo Gómez

Hamilton Fernandes

Ángel Seibane

Hamilton Fernandes

Isabelo Gómez

Hamilton Fernandes

Ángel Seibane

Hamilton Fernandes

Formadores
Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes
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Semana II: 23-28 de Fevereiro de 2015

Dia

Hora
9h-10h30

Actividades
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural

Objecto do Estudo

10h30-11h
11h-12h30
5a Feira
26/02/2015

Assistente da formação

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes

Hamilton Fernandes

Participantes
José Landim

Hamilton Fernandes
Hamilton Fernandes

Pausa - Almoço
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural

16h-16h30
16h30-18h

Intervenientes

Pausa - Café
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural

12h30-14h30
14h30-16h

Moderador

Pausa - Café
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco e de uma ficha de evacuação de
emergência para sítios património cultural
Fim do dia

6a Feira
27/02/2015

9h-10h30
10h30-11h
11h-12h
12h-12h30
12h30-14h30
14h30-18h

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos

Ángel Seibane
Pausa - Café
Ángel Seibane
Vanessa Fanjul
Pausa - Almoço

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos
Apresentação sobre o Tarrafal
Simulacro realizado pela Protecção Civil

Hamilton Fernandes
Fim do dia

Sábado
28/02/2015

Visita ao Tarrafal

Fim da Semana II
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Dia

Hora
9h-10h30

Actividades
Introdução aos processos de preservação digital
no contexto da gestão do património cultural

Semana III: 2-5 de Março de 2015
Objecto do Estudo
Moderador
Charles Akibode
Pausa – Café

10h30-11h

11h-12h30

2a Feira
02/03/2015

Conceitos, terminologia, tecnologia
(hardware/software):
- Procedimentos e normas do CyArk para
captura de informação
- Compreender um Sítio: Planear o
levantamento digital

Xavier Romão

12h30-14h00

Intervenientes
Scott Lee
David Mitchell

Assistente da formação
Hamilton Fernandes

Scott Lee
David Mitchell

Hamilton Fernandes

Scott Lee
Adam Frost

Hamilton Fernandes

Pausa - Almoço

14h30-18h

Análise de um Sítio (com a equipa de
levantamento no Forte de São Filipe)
LiDAR e fotografia panorâmica
Demonstrações (com a equipa de levantamento
no Forte de São Filipe):
- Resolução do levantamento (variáveis, e.g. vs
tempo vs distância etc)
- Ângulo de incidência
- Localização dos pontos de controlo e
movimentação à volta do sítio/objecto (leapfrog)

9h-10h30

Compreender o processamento da informação
(usando o levantamento do Forte de São Filipe):
- Registo
- Processamento fotográfico
- Aplicação de texturas por fotografias

Fim do dia
Charles Akibode

10h30-11h
11h-12h30
3a Feira
03/03/2015

Esmeralda Paupério

Scott Lee

Hamilton Fernandes

Pausa - Almoço
Utilidade e limitações de dados obtidos por
LiDAR:
- Tipos de resultados e formatos

Vanessa Fanjul

16h-16h30
16h30-18h

Hamilton Fernandes

Pausa - Café
O processamento da informação (continuação)
Garantia e controlo da qualidade:
- Precisão
- Resolução
- Representatividade da informação

12h30-14h30
14h30-16h

Scott Lee

Scott Lee

Hamilton Fernandes

Scott Lee

Hamilton Fernandes

Pausa - Café
Introducão a outras tecnologias de captura:
- Fotogrametria
- Captura com luz estruturada & sensores infravermelhos
- Métodos de levantamento alternativos

Xavier Romão
Fim do dia
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Dia

Hora
9h-10h30

Actividades
Aplicações em património cultural e
conservação
- Introdução

Semana III: 2-5 de Março de 2015
Objecto do Estudo
Moderador

4a Feira
04/03/2015

Hamilton Fernandes

David Mitchell

Hamilton Fernandes

David Mitchell

Hamilton Fernandes

Vanessa Fanjul

David Mitchell

Hamilton Fernandes

Moderador

Intervenientes

Assistente da formação

Esmeralda Paupério

David Mitchell

Hamilton Fernandes

David Mitchell

Hamilton Fernandes

Coordenação
Participantes

Hamilton Fernandes

Coordenação
Organizadores

Hamilton Fernandes

Esmeralda Paupério
Pausa - Almoço

Aplicações em património cultural
(conservação):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (conservação)

Charles Akibode

16h-16h30
16h30-18h

David Mitchell

Pausa - Café
Aplicações em património cultural
(levantamento e visualização):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (levantamento
e visualização)

12h30-14h30
14h30-16h

Assistente da formação

Xavier Romão

10h30-11h
11h-12h30

Intervenientes

Pausa - Café
Aplicações em património cultural (educação e
formação):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (educação e
formação)
Fim do dia

Dia

Hora
9h-10h30

Actividades
Boas práticas de gestão do património cultural e
da conservação com vista à obtenção dum
processo de gestão consistente

Objecto do Estudo

10h30-11h
5a Feira
05/03/2015

11h-12h30

Pausa - Café
Debate final e resumo da formação sobre
captura digital

Xavier Romão

12h30-14h30
14h30-16h

Pausa - Almoço
Avaliação do Projecto de Sítio
Conclusões

16h-16h30
16h30-18h

Pausa - Café
Cerimónia de Encerramento
Entrega dos Certificados
Fim do dia

6ª feira
06/03/2015

Regresso dos participantes e Formadores

Fim da Semana III
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Anexo 4 – Constituição dos grupos de trabalho e objectos de estudo
GRUPO I
Objecto de estudo:
Rua Direita e Sé Catedral
Nome
País
Jano Paixão
Moçambique
Meio Dia Sepa Maria Lé Có
Guine Bissau
Claudio Ramos
Cabo Verde
Fernando de Souza Lima
Brasil

Rua Direita

Sé Catedral

GRUPO II
Objecto de estudo:
Rua Banana e Convento de S. Francisco
Nome
País
Djamila Gomes
Guine Bissau
Estevão Herculano Mucavele
Moçambique
Adílson Rias Ramos
Cabo Verde
Domingos Gomes Betunde
Guine Bissau

Rua Banana

Convento de S. Francisco
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GRUPO III
Objecto de estudo:
Rua da Carreira e Igreja do Rosário
Nome
País
Amândio Tavares
Cabo Verde
Luísa Joana Almeida
Moçambique
José Landim
Cabo Verde
Filomena Veiga
Cabo Verde

Rua da Carreira

Igreja do Rosário
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Anexo 5 – Relatórios dos trabalhos de grupo produzidos pelos participantes
Nota: Ver ficheiros “Relató io de trabalho de grupo - Grupo .pdf , “Relató io de trabalho de
grupo - Grupo .pdf e “Relató io de trabalho de grupo - Grupo .pdf anexos ao presente
relatório
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Anexo 6 – Plano do simulacro de incêndio realizado no dia 27 de Fevereiro de 2015
Objetivos do simulacro
O simulacro proposto engloba-se de t o do P oje to de Ca po: “PREVENÇÃO DE RI“CO“ PáRá O“
“ITIO“ DO PáTRIMÓNIO áFRICáNO DO“ PáLOP . Neste p oje to, os pa ti ipa tes ue s o
espo s veis pela gest o do pat i ó io os dife e tes PáLOP est o a faze fo aç o o a
fi alidade de exe uta e pla os de e e g ia pa a os “ítios Pat i ó io e ad ui i o pet ias
pa a pode itiga os is os existe tes e ada u dos seus “ítios.
Este si ula o i teg a a fo aç o do P oje to de Ca po e te po o jetivo:


“e si iliza os pa ti ipa tes do P oje to de Ca po so e a e essidade de i ple e ta e
edidas de p oteç o do pat i ó io os seus países;



Pe iti ue pa ti ipa
a edaç o de fi has pa a a p oteç o do pat i ó io
fi has se o p ee hidas p evia e te ao si ula o;



“e si iliza a populaç o lo al da e essidade de p otege o seu pat i ó io e fa ilita a
ta efa dos se viços de e e g ia:

óvel. Estas

o Evita do o apa e i e to dos is os;
o Fa ilita do a hegada e o t a alho dos se viços de e e g


Medi o te po e o tipo de esposta pe a te a e e g

ia;

ia de:

o Da o u idade lo al;
o Dos o

ei os da Cidade Velha;

o Dos Bo

ei os da Cidade da P aia;

o Da polí ia lo al.

Descrição do cenário de incêndio
A Cidade Velha é um sítio Património
Mundial, pelo que a sua proteção (da cidade
como um todo, do seu urbanismo e dos seus
edifícios), é vital para manutenção deste
património mundial. Um dos possíveis riscos
que podem afetar a cidade é o incêndio.
Ainda que seja difícil que um incêndio possa
afetar grandes zonas da cidade devido à sua
configuração, a perda de qualquer um dos
seus edifícios podem vir a ter graves
consequências.
O lugar proposto para o simulacro é o novo edifício do Centro Cultural e Multimédia que irá
receber os arquivos em papel e em formato digital.
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Edifício do Centro Cultural e Multimédia onde foi realizado o simulacro de incêndio
Descrição do simulacro


Du a te a ap ese taç o de u do u e t io histó i o so e a Cidade Velha s ia ças da
es ola, p oduz-se u i
dio po u so ea ue i e to da i stalaç o el t i a devido ao
uso si ult eo de v ios apa elhos el t i os u a es a to ada.



O ala e faz
apida e te.



ás pessoas da p oxi idade, volu t ias, e as ue p evia e te tive a
se si ilizaç o pa a estes asos, te ta
ealiza u a p i ei a aç o, se
o segui e faze ada.



É dado o ala e pa a os o
ódigo p óp io.



Qua do os o ei os da Cidade Velha se p ese ta
i po t ia do i e dio e do lo al i e diado e avisa



Chega ao lo al do i
dio a Polí ia lo al da Cidade Velha, ue se assegu a
pessoas fo a eva uadas.



Chega ao luga do i e dio u a a ula ia o
fe idos e, se fo esse o aso, leva-los ao hospital.



Falta o e ta to o Di e to ue, te ta do apaga o i
eio do fu o o i te io do edifí io.



Chega os o
o Di e to .

o

ue as pessoas

ue se e o t a

a

i liote a a a a do e
ações de
o e ta to

ei os da Cidade Velha at av s do to ue de si os o

u

o luga do i e dio, o p ova
os o ei os de P aia.

e fe
dio,

o
a

ue todas as

ei o, pa a so o e possíveis
o saiu e fi ou pe dido o

ei os da Cidade Velha, ue v o p o u a e esgata a pessoa desapa e ida
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Chega os o ei os da P aia e ede-se o te po de hegada. O Di e to diz ue se te
de esgata os e s ultu ais de valo ue h o seu i te io .



Chega os pa ti ipa tes do P ojeto de Ca po ue po a aso fize a
“alvagua da do edifí io o a p io idade das peças a esgata .



Resgate e eva uaç o do pat i ó io óvel. Os o jetos esgatados s o e t egues aos
pa ti ipa tes ue os gua da
o sal o da C a a Mu i ipal so a vigil ia da polí ia
lo al.



Os espo s veis, os volu t ios e os pa ti ipa tes do p ojeto de a po e a ega -se de
i ve ta ia as o as ue v o se do esgatadas e, e
o ta to o o Di e to , v o-se
assegu a do ue est o todas e faze do o egisto do seu estado de o se vaç o.

o Pla o de

Previsão do simulacro
Duração prevista: 45 minutos
Cronograma previsto:
Evento

Hora

Início do Simulacro

15h00

Evacuação do edifício

15h05

Aviso aos Bombeiros

15h08

Intervenção de Voluntários

15h10

Chegada dos Bombeiros Cidade
Velha

15h12

Resgate de desaparecido

15h18

Chegada de los Bombeiros de Praia

15h25

Extinção de Incendio

15h35

Resgate de bens

15h40

Finalização do Simulacro

15h45

Observações

Observações
No exercício não se utilizará o fogo real pelo perigo que poderá representar para o edifício. Em
alternativa usa-se um cartaz com a palavra FOGO e será neste local que os bombeiros terão de
atuar.
Os bombeiros terão de estender as mangueiras até ao lugar do incêndio e os voluntários terão de
carregar baldes, mas em nenhum dos casos será usada a água pelos danos que esta poderá fazer
no edifício.
Os bombeiros farão os seus trabalhos de resgate e extinção e deverão colocar-se à disposição do
Director do Centro Cultural e Multimédia e dos técnicos do Projecto de Campo, para efectuarem o
resgaste dos bens culturais móveis.
O resgate de pessoas é prioritário a quaisquer outras operações.
Dependendo do número de bombeiros podem-se realizar simultaneamente tarefas de extinção do
incêndio e de resgaste de bens culturais.
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Descrição das actuações dos serviços intervenientes
PARTICIPANTES
Policia Local

FUNÇÕES
- Deslocar-se até ao lugar do incidente e comprovar o que está a
acontecer.
- Desimpedir as vias de acesso de veículos ou outros obstáculos com a
finalidade de facilitar o acesso dos veículos de emergência.
- Colaborar para que a evacuação dos ocupantes do edifício seja a mais
ordenada possível.
- Assegurar-se de que todos os ocupantes saíram do edifício.
- Conduzi-los para um lugar seguro.
- Informar os Bombeiros de Cidade Velha da/das pesssoa/s que faltam e
que estão desaparecidas no interior do edifício.
- Estabelecer um perímetro de segurança para impedir a entrada de
pessoas alheias aos serviços de emergência.
- Entrega das fichas de salvaguarda dos bens culturais dos técnicos do
Projecto de Campo,
- Proteger as peças culturais que saem do edifício.
- Assegurar-se, verificando as fichas, que todas as peças foram
resgatadas.
Vizinhos voluntários
- Tentam, no princípio, apagar o incendio com a colaboração da Policia
Local, mediante o uso de baldes de água.
- Colaboram com la Policia Local, para se assegurarem de que todos os
seus vizinhos se encontram a salvo.
- Depois de tentar apagar o incendio retiram-se e permanecem atentos
a ver se é necessário alguma coisa.
Bombeiros da Cidade - Realizam os primeiros trabalhos de extinção do incendio.
Velha
- Chamam os bombeiros de Praia, dada a importância do incendio e do
lugar incendiado.
- Esticam as mangueiras para o interior do edifício (sem deitar agua)
- Imediatamente, ao serem informados que há uma pessoa
desaparecida, vão tentar ir busca-la, equipando-se para isso com os
equipamentos de respiração necessários para entrar na zona cheia de
fumo.
Bombeiros de Praia

- Chegam ao lugar do incêndio e esticam as mangueiras para colaborar
na extinção do incêndio.
- Colaborar na busca e resgate de vítimas se ainda não tiverem sido
resgatadas todas as pessoas.
- Receber dos técnicos do Projecto de Campo, as fichas com a
informação dos objetos.
- Resgatar os bens culturais descritos nas fichas.
-Colaborar na evacuação das peças.
- Assegurar-se que o incendio está extinto e que os objetos evacuados.
- Informar o Diretor e os técnicos do projecto de campo que todo está
controlado.
- Informar os responsáveis do simulacro que tudo está controlado e
terminado e anunciar o fim do simulacro.
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PARTICIPANTES
Saúde

FUNÇÕES
- Cuidar dos possíveis feridos,
- Transportar os feridos graves ao hospital.
Técnicos do projecto - Informar os bombeiros da importância cultural de alguns objetos que
de Campo
se encontram no interior do edifício.
- Entregar as fichas dos bens culturais aos bombeiros e à la policia local.
- Controlar e observar o resgate de cada um dos bens culturais.
- Registrar a saída do edifício de cada um dos bens culturais.
- Verificar se os bens não sofreram danos e, se sim, registar e informar
desse(s) dano(s).
Responsáveis
do - Zelar pelo bom funcionamento do simulacro.
simulacro
- Registar todas as incidências que ocorrem durante o simulacro.
- Medir os tempos de resposta das diferentes emergências.
Fim do simulacro e reunião após o simulacro
O final do simulacro será declarado pelos avaliadores quando os Bombeiros da Praia informarem
que:
 O incêndio está controlado.
 Todas as personas foram evacuadas.
 Todos os bens culturais foram resgatados e encontram-se a salvo no local destinado para
os albergar provisoriamente.
Após estes procedimentos os responsáveis da avaliação informarão todos os participantes que o
Simulacro terminou.
Todas as pessoas que integraram o simulacro colaborarão para que o edifício fique nas condições
em que este se encontrava antes do simulacro.
Todos os membros das equipas intervenientes, incluindo uma representação dos vizinhos,
reúnem-se num local pré definido para discutir a atividade do simulacro e elaborar as conclusões
finais.
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Anexo 7 – Exemplo de ficha de evacuação de património móvel produzida pelos participantes a
ser usada no simulacro de incêndio
NOME DA INSTITUIÇÃO: CURADORIA
FICHA DE AVALIAÇÃO N.º: 04
NÍVEL DE PRIORIDADE

NIVEL DE DIFICULDADE

Nº INVENTARIO: 04
OBJETO: Quadro com pintura em acrílico s/tela
TÍTULO/CRONOLOGÍA: Grit de Adilson (séc. XX)
MATERIAL: Moldura em madeira de cerejeira e tela
DIMENSIÕES:
Altura = 120

cm

Largura = 90 cm
Profundidade máxima =
PESO APROXIMADO:

3

3 cm

Kg.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO IN SITU



Usar luvas de algodão
Pegar com cuidado pela moldura

PERIGO/VULNERABILIDADE
Incendio
Inundação
Sismo

Descarga eléctrica
Roubo
Agressão física

SISTEMA DE INSTALAÇÃO


Encostado à parede

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA
A EVACUAÇÃO


2 bombeiros/agentes

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO ACTUAL E CAMINHO DE EVACUAÇÃO:



LOCALIZAÇÃO ACTUAL: Sala 1

DESTINO DURANTE A
EVACUAÇÃO:
Auditório da Câmara Municipal

RESPONSAVEL DA EVACUAÇÃO: Francisco Moreira

RESPONSAVEL DA RECEPÇÃO:
Samira Silva

DATA DE EVACUAÇÃO: 27/02/2015

DATA DE REINGRESSO::
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Anexo 8 – Relatório do simulacro de incêndio realizado no dia 27 de Fevereiro de 2015
Enquadrado no Projecto de Campo: “P eve ç o de Riscos para os Sitios do Patrimonio Africano
dos PáLOP , no dia 27 de Fevereiro de 2015 pelas 15h27, operacionalizou-se o simulacro de
incendio na sala de exposição do Centro Cultural da Cidade Velha, sito a entrada da rua Banana.
Para o efeito não foi usado fogo real, sendo o foco do incêndio assinalado por um cartaz com a
palavra FOGO e o fumo simulado por uma máquina de fumo.
Do exercício tomaram parte, a coordenação do projecto supra citado, nomeadamente o Sr. Xavier
Romão e a Srª. Esmeralda Paupério da Universidade do Porto, integrando os facilitadores vindos
de Espanha, Sr. Isabelo Gómez (chefe dos bombeiros de Toledo) e o Sr. Angel Sousa (Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. Secretaria de Estado da
Cultura do Governo de Espanha), os formandos, o corpo dos bombeiros do Município da Praia, a
Protecção Civil, a Policia Nacional, os bombeiros da Cidade Velha, a escola do EBI da Cidade Velha
e elementos da comunidade.
Conforme com o plano de simulacro previamente preparado e que se anexa no final, o referido
simulacro visava testar a capacidade de intervenção dos bombeiros da Cidade Velha e dos
bombeiros da Cidade da Praia, em caso de sinistro nos espaços culturais (salvamento de pessoas e
de bens culturais), tendo-se escolhido o centro de exposição da Cidade Velha.
De entre os objectivos preconizados, referem-se:
Para os participantes
“e si iliza os pa ti ipa tes do P oje to de Ca po so e a e essidade de i ple e ta e
edidas de p oteção do pat i ó io

óvel e i óvel os seus países; Da

edação de fi has pa a a p oteção do pat i ó io
pat i o iais e ue fo a

p ee hidas pelos fo

o he i e to de p o edi e tos e

óvel

o he i e to a

ue deve ão existi

os lo ais

a dos p evia e te ao si ula o; Possi ilita o

aso de e e gê ia

Para a população local
“e si iliza a população lo al da e essidade de p otege o seu pat i ó io e fa ilita a ta efa
dos se viços de e e gê ia
Para os agentes de segurança envolvidos
Avalia o dese pe ho do t a alho dos se viços de e e gê ia; Medi o te po e o tipo de
esposta pe a te a e e gê ia de: da o u idade lo al; dos o
Bo

ei os da Cidade Velha; dos

ei os da Cidade da P aia e da polí ia lo al.
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Te do e

o ta ue este foi o p i ei o exe í io do g

eo e

Ca o Ve de, ujo alvo foi o

pat i ó io ultu al, e do pou o te po dispo ível pa a a oo de aç o das dive sas e tidades
e volvidas as ope ações, o side a-se ue os esultados fi ais fo a
Pese e
a u

satisfató ios.

o a a apa idade de esposta das i stituições lo ais e volvidas o p o esso, te fi ado
do ue se ia desej vel de a o do o

e pe ho dos fo
a alisa a

os o je tivos sup a

e io ados, salie ta-se o

a dos do P oje to de Ca po ue, de a o do o

e p epa a a

as

de si ist o, de a o do o

o exe í io p e o izado,

edidas e ess ias pa a a p ote ç o do pat i ó io ultu al e
as sessões teó i as

i ist adas du a te a se a a e t a alha a

fi has de salvagua da dos o je tos ue o pu ha
“alie ta-se ai da o i pa to

o e

ue este exe í io teve

aso
as

io dos e s ultu ais.
a

o u idade lo al, despe ta do a

u iosidade da populaç o e a i a de tudo do au e to da pe epç o da possi ilidade da
o o

ia de u

si ist o eal e da possi ilidade da pe da de valo ex ep io al asso iado Cidade

Velha.
á populaç o lo al, pa a al
pa ti ipaç o de e a de
estive a
o o

de assisti todo o exe í io, to ou pa te a tiva este si ula o o
alu os e

a

p ofesso es da es ola da EBI da Cidade Velha. Estes

p ese tes o lo al do si ist o e si ula a

a visita de u a es ola, ao lo al a ua do da

ia do si ist o. á fo ça de segu a ça lo al polí ia foi p ese ça a tiva o si ula o o

e a de efe tivos, i lui do o o a da te.
Out os dos g a des o je tivos, foi o de
ue e

a o o da ve dade fi ou

o po dos o

edi a apa idade de i te ve ç o dos o

ei os lo ais,

uito lo ge do expe t vel, e do te po de ea ç o e esposta do

ei os do Mu i ípio da P aia, esta do a e a de

k

de dist

ia Cidade da

P aia – Cidade Velha .
Relativa e te ao te po de esposta, a e uipa de avaliaç o do si ula o o stituída pelo “ .
Xavie Ro

o, pela “ ª. Es e alda Paup io e pelo “ . Isa elo Gó ez, e

Co a da te dos Bo

ei os da P aia, tive a

esposta, ta to da e uipa lo al, o o dos
a o do o

eios,

a p eo upaç o de

pa ei a o

o

o o et a o te po de

ate iais e hu a os ue vie a

da P aia, isto de

o uad o segui te.

Cronograma real do simulacro:
Evento

Hora

Início do Simulacro: Grito de Fogo

15h27

Aviso à polícia Cidade Velha

15h27

Chegada do Bombeiro da Cidade
Velha

15h28

Observações
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Chegada da polícia: Cordão de
segurança e evacuação das crianças.
Fica 1 criança no interior e o Diretor

15h30

Chamada dos Bombeiros da Praia

15h31

Resgate da criança pelo bombeiro da
cidade velha

15h34

Bombeiro Cidade Velha desimpede a
via

15h35

(por indicação do comandante que assiste
às operações)

Bombeiro Cidade Velha estica a
mangueira

15h41

(por indicação de Isabelo Gómez)

Comandante da polícia manda
retirar carro da comunicação social

15h43

Chegada dos bombeiros da Praia e
esticam as mangueiras

15h44

Entram 3 bombeiros da Praia no
edifício

Chegada da comunicação social que
obstrui o acesso ao edifício sinistrado

2 com máscara e 1 sem máscara

Os bombeiros da Praia resgatam o
diretor. Início da evacuação das
peças

15h46

Fim do resgate das peças

15h53

Foram saindo peças sem indicação de
prioridade. Dificuldade da interpretação
da planta, localização das peças e dos
caminhos de evacuação.

Terminado o exercício foi feita uma breve reunião de avaliação e balanço do exercício com toda a
equipa envolvida. Nesta reunião de avaliação foram informados os tempos de reação tendo
concluído o seguinte:
 O desempenho dos bombeiros da Cidade Velha não foi satisfatório (não estenderam as
mangueiras e nem evacuaram as pessoas);
 Os bombeiros da Cidade da Praia chegaram no tempo previsto (12mn)
 O director do museu foi resgatado pelos bombeiros da Cidade da praia, o que acontecer
13 minutos após o incendio. De salientar que com este tempo de resgate provavelmente
teria morrido por intoxicação;
 Os bombeiros da Praia tiveram dificuldade na leitura da planta de localização das peças
para efetuarem a sua evacuação. Este procedimento era no contexto novo para os
bombeiros que chegaram a evacuar a totalidade das peças do edifício;
 A comunicação social estorvou os carros no local, impedindo o acesso dos bombeiros;
 A comunicação social não respeitou e nem foi obrigado a respeitar o cordão policial de
protecção;
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 Não foi designado no simulacro uma pessoa para falar com a comunicação social;
 A evacuação das crianças foi feita com o acompanhamento dos professores e saíram de
forma ordeira. Fora do recinto, respeitaram o cordão de segurança da polícia.
As figuras seguintes ilustram alguns dos aspetos do simulacro:

Figura 1 – Simulação das crianças assistindo a Figura 2 – Início do incêndio
um filme sobre a Cidade Velha

Figura 3 – Início do incêndio

Figura 4 – Alerta do incêndio pelo diretor
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Figura 5 – Evacuação das crianças e cordão Figura 6 – Equipa de avaliação do Projecto de
policial

Campo

Figura 7 – Equipa de avaliação das forças de Figura 8 – Equipa de avaliação das forças de
segurança

segurança

Figura 9 – Bombeiros da Cidade Velha

Figura 10 – Bombeiros da Cidade da Praia
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Figura 11 – Bombeiros Cidade Praia em ação

Figura 12 – Resgate dos “ e s ultu ais

Figura 13– Resgate dos “ e s ultu ais no Figura 14 – T a spo te dos “ e s ultu ais ao
local de refúgio
interior

Figura 15 – Reunião de avaliação

Figura 16 – Foto de grupo
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Anexo 9 –Tradução do Guia para a Elaboração de Planos de Emergência elaborado pela
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, Secretaría de
Estado de Cultura, do Governo de Espanha
Nota: Ver ficheiros “Guia para planos de emergência - Português.pdf anexo ao presente relatório
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Anexo 10 – Exemplo de Certificado de Participação no Projecto de Campo
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Anexo 11 – Ficha de Avaliação do Projecto de Campo pelos participantes

FICHA DE AVALIAÇÃO
I - AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
Apreciação

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Insatisfeito

Items
Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: Planos de Gestão de Riscos
Consolidados (Cabo Verde, Guine Bissau)
Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: Planos de Gestão Consolidados
(Moçambique)
Apresentação de 2 estudos de caso dos
participantes: (Guiné Bissau e Brasil)
Apresentação do Estudo de Caso da Rua Banana
Apresentação dos bens da Cidade Velha
identificados para o Projecto de Campo
Constituição dos Grupos de Trabalho
Instruções sobre os trabalhos a serem realizados
Revisão dos conceitos e metodologias associados à
gestão de riscos;
Identificação de riscos, cenários e consequências
(Trabalhos de Grupos I)
Apresentação dos resultados dos Trabalhos de
Grupo (I)
Apresentação do sobre a Unidade de Emergência e
de Gestão de Riscos em Património Cultural
(UEGR) e as suas experiências em L'Aquila, Lorca e
nas Filipinas
O grupo das Cidades Património da Humanidade
de Espanha e o papel dos bombeiros na protecção
do património
Plano Nacional de Emergência e de Gestão de
Riscos em Património Cultural: contexto,
desenvolvimento e aplicação
Aprender com exemplos: Incêndios que afectaram
património cultural
Planos de Emergência para instituições culturais
(protecção e evacuação de bens culturais)
Intervenção dos Serviços de Emergência em
incêndios que afectam o património: Agentes
extintores, manipulação, proteccão in situ,
coordenação com outros agentes
Planos de emergência municipal, planos de autoprotecção e planos de salvaguarda
Desenvolvimento de medidas de mitigação do
risco, planos de emergência para sítios património
cultural (Trabalhos de Grupos II)
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Apresentação dos resultados dos Trabalhos de
Grupo (II)
Introdução aos processos de preservação digital no
contexto da gestão do património cultural
Conceitos, terminologia, tecnologia
(hardware/software):
- Procedimentos e normas do CyArk para captura
de informação
- Compreender um Sítio: Planear o levantamento
digitals
Análise de um Sítio (com a equipa de levantamento
no Forte de São Filipe)
LiDAR e fotografia panorâmica
Demonstrações (com a equipa de levantamento no
Forte de São Filipe):
- Resolução do levantamento (variáveis, e.g. vs
tempo vs distância etc)
- Ângulo de incidência
- Localização dos pontos de controlo e
movimentação à volta do sítio/objecto
Compreender o processamento da informação
(usando o levantamento do Forte de São Filipe):
- Registo
- Processamento fotográfico
- Aplicação de texturas por fotografias
Aplicações em património cultural e conservação
Aplicações em património cultural (levantamento e
visualização):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (levantamento e
visualização)
Aplicações em património cultural (conservação):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (conservação)
Aplicações em património cultural (educação e
formação):
- Compreender o processo e a tecnologia que
permitem gerar os resultados em (educação e
formação)

Commentários e sugestões
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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II – AVALIAÇÃO LOGÍSTICA
Apreciação
Items
Convites
Informação antes do projecto de campo
Transporte international
Recepção no aeroporto
Alojamento
Per diem
Saúde
Sala de trabalho

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Insatisfeito

Commentários e sugestões
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

52

Relatório do trabalho de campo
“Riscos, cenários e consequências na Rua Direita e na Igreja Catedral –
Bairro São Sebastião da Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde”

Trabalho realizador por:
Cláudio Ramos
Fernando Lima
Jano Paixão
Meio Dia Le Có

Ribeira Grande de Santiago
Fevereiro de 2015

Introdução
Este trabalho enquadra-se no âmbito do “projeto de campo: prevenção de riscos para os
Sítios do Património Africano dos PALOP”, estudo de caso na Cidade Velha,
Património Cultural da Humanidade.
Constituído o grupo de trabalho foram definidos dois objectos de estudo, onde
trabalhou-se insitu, para se colher dados e informação para a elaboração deste
documento que é acompanhado pela apresentação em Powerpoint.

Objetivo geral:


Identificação de riscos, cenários e consequências de sinistros, na Rua Direita
(bairro São Sebastião);



Identificação de riscos no edifício Patrimonial da Igreja Catedral (bairro São
Sebastião);

Objetivo específico:


Identificação

do

pior

cenário,

considerando

as

consequências

e

a

facilidade/dificuldade das operações de emergência na ocorrência de um
incêndio;


Avaliação do risco e consequências na Rua Direita perante a ocorrência de
chuva intensa que resulta numa enxurrada.



Identificação dos riscos e consequências desses perigos em um edifício
Património Cultural (Sé/Igreja Catedral).

Enquadramento do sítio Histórico da Ribeira Grande (Cidade Velha), Património
Mundial

Localização Geográfica

Cidade Velha fica localizada no concelho da Ribeira Grande de Santiago, na frente
marítima Sul da ilha de Santiago, na foz de um vale profundo. A Cidade Velha de Cabo
Verde está situada, a 12km da cidade da Praia, capital do país.
Possui cerca de 1.214 habitantes, numa área aproximada de 220 hectares.

Limites do sítio e zonas de proteção

Os limites do sítio histórico classificado Património Nacional e Património Mundial
incluem três zonas: Zona Protegida, Zona Tampão e Zona não Edificandi, numa área
total de 2004,7 ha (mapa1).

História
A vila da Ribeira Grande de Santiago, atual Cidade Velha, é o primeiro estabelecimento
humano no arquipélago de Cabo Verde, após a descoberta da ilha de Santiago, por volta
de 1460, pelo navegador genovês, António de Noli. É deste núcleo que emerge a
primeira cidade construída pelos europeus a sul do Trópico de Câncer, funcionando
como centro socioeconómico, administrativo, militar e religioso.

A sua localização privilegiada favoreceu o seu rápido desenvolvimento, tendo sido na
época uma das primeiras plataformas insulares no relacionamento entre duas
civilizações: Europa Ocidental e África Subsaariana.

Logo após a sua fundação, tornou-se num dos principais portos de escala obrigatória nas
rotas atlânticas que a história registou e que permitiu a expansão colonial, em direção à
África, América e Índias. Assim, pelo seu porto passaram alguns navegadores célebres,
nomeadamente Vasco da Gama na ida e no regresso das Índias, Cristóvão Colombo por
ocasião das suas viagens às Índias Ocidentais.
Ribeira Grande contribuiu para a transformação do Atlântico numa rede de distribuição
de mercadorias, plantas, animais e homens.

Enquadramento da Rua Direita e Sé/Igreja Catedral - Bairro São
Sebastião
Rua Direita (Bairro São Sebastião)
A Rua Direita esta localizada no bairro de São Sebastião, sendo este um dos três bairros
mais antigos da Cidade Velha e liga a Igreja Catedral à capela de São Roque, que esta
situada na cota superior da rua. Tem inclinação acentuada, composta por dois troços
distintos. O primeiro troço que inicia na Igreja Catedral, possui os edifícios mais
antigos, com correnteza de edifícios dos dois lados e no seguimento da linha de água da
colina do eixo Norte/Sul.
O segundo troço, existe uma inflexão a Oeste na direção da capela de São Roque, com a
correnteza de edifícios de um lado e do outro a marginal com vista para o centro da
Cidade Velha. A rua está pavimentada com pedras basálticas.

Sé (Igreja Catedral)
Este emblemático património edificado situa-se no Bairro de São Sebastião.
Construída a partir de 1556, altura em que se construiu também o palácio episcopal. As
obras da Igreja Catedral só foram concluídas em 1700 e ficou completamente destruída
em 1712, a quando do ataque e saque do corsário francês Jacques Cassard. As primeiras
intervenções arqueológicas e de restauro foram realizadas em 1986 e 1989,
respetivamente, liderados pelo arqueólogo português Clementino Amaro. A partir do
final da década de 90 sucederam-se várias outras intervenções arqueológicas e
arquitectónicas, coordenadas pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira.

Estado atual do bem patrimonial
A ruina encontra-se em estado razoável de conservação, mas devido à falta de
manutenção, limpeza, segurança e ausência de delimitação, este imponente patrimonial
tem vindo a degradar-se desde a última intervenção de restauro. Devido a sua
localização na zona central do bairro de São Sebastião, este edifício é sistematicamente
utilizado como passagem de pessoas, e para usos inapropriados. Por isso verificam-se
alguns sinais de vandalismo e roubos de elementos arquitectónico. Também constata-se
que a iluminação atual não é adequada para o edifício.

Resultados de trabalho de campo
Problema nº 1
Ocorrência de um incêndio – Rua Direita (bairro São Sebastião), que afeta vários
edifícios.

Possíveis causas do incêndio:


Instalação elétrica e domiciliar da rede pública inadequada;



Uso da lenha como combustíveis domiciliar;



Uso e armazenamento de óleo queimado;



Uso da vela para iluminação;



Obras de construções sem equipamentos adequados de combate ao incêndio;



Existência de casas abandonadas, em elevado estado de degradação e acúmulos
de lixos no interior e entorno.

Possíveis causas de propagação do incêndio:


Os edifícios estão muitos próximos entre si e em muitos casos sem qualquer
afastamento,



Presença de materias inflamável (lenhas e botija de gás);

Consequência do incêndio


Perdas humanas;



Destruição do património edificado;



Descaracterização do conjunto urbano;



Desalojamento dos residentes;



Empobrecimento das famílias;



Encargos financeiros não planeados para o município e o governo;



Impacto negativo no turismo;

Descrição do pior cenário
Na rua direita, além do gás usa-se tradicionalmente o fogão a lenha. Percebemos no
local que numa ruína abandonada, encostada a uma habitação, existe um fogão a lenha e
um bidão de óleo queimado. O local, provavelmente é utilizado como espaço para
queima de lixo. Além de na trazeira da ruína, onde existem arbustos queimados, entulho
e a referida lenha e bidão com óleo queimado, os vizinhos usam para fazer quima de
lixo, potencializando a carga de fogo em caso de incêndio, agravando-se à noite na hora
em que ninguém está no local. Desta forma, pode haver uma rápida propagação de um
fogo e originar num incêndio com propagação para os edifícios na envolvente.

Dificuldades nas operações de emergências


Dificuldades de evacuação das pessoas devido a topografia e tipologia de
construções dos edifícios e das vias;



Dificuldade de acessibilidade de veículos de combate ao incêndio (rua estreita e
objetos acumulados nas vias de acessos);



Insuficiência de equipamentos adequados por parte do município de pronto
socorro e no combate ao incêndio;



Inexistência de boca-de-incêndio;



Falta de sensibilização dos residentes no caso de emergências.

Risco de incêndio
Tendo em conta o que foi exposto anteriormente, constatamos que no local o risco de
propagação do incêndio é alto, com casa muito próximas umas das outras e alguamas
conjulgadas, além de uma casa em ruinas, abandonada e na trazeira acumulo de lixo e
uso inapropriado pela comunidade, que queimam lixo no local e acumulam material
inflamavél, como bitão para armasenagem de óleo quimado, usado como cobustivel
para fazer fogo. As construções, feitas em alvenarias de blocos de cimentos e basaltos,
telhas de cerâmica e existência da água canalizadas em todas as casas, melhoram as
condições na rua e o risco de incêndio.
Segundo as entrevistas aos residentes verificamos que, não existe um historial de
ocorrência de incêndio.
Neste sentido, obtivemos (segundo o método qualitativo de avaliação de risco), o nível
dois (II) para o risco de incêndio cuja consequência poderia afectar o bem patrimonial e
causar perdas humanas.

Hierarquização das causas de incêndio:


Existência de casas abandonadas e em elevado estado de degradação e acúmulos
de lixos no interior e uso inadequado.



Uso da lenha como combustíveis domiciliar;



Uso e armazenamento de óleo queimado;



Instalação elétrica e domiciliar da rede pública inadequada;



Uso da vela para iluminação;



Obras de construções e reformas, feitas sem equipamentos adequados de
combate ao incêndio;

Medidas de mitigação do risco de incêndio


Existência de casas abandonadas e em elevado estado de degradação e
acúmulos de lixos no interior e uso inadequado.
 Limpeza total do espaço, colocação de sinalização de proibição de uso do
espaço para queima e acumulo de lixo e uma vedação;
 Sensibilização

dos

residentes

do

bairro

de

São

Sebastião

e

particularmente os da rua direita;
 Reabilitação do edifício em ruina e abandonado.



Uso da lenha como combustíveis domiciliar/Uso e armazenamento de óleo
queimado/ Uso da vela para iluminação
 Sensibilização

dos

residentes

do

bairro

de

São

Sebastião

e

particularmente os da Rua Direita, sobre o risco que o uso da lenha como
combustível.


Instalação elétrica rede pública e domiciliar inadequada
 Sensibilização da empresa responsável, para o perigo da instalação
inadequada da rede pública, bem como a comunidade;
 Fiscalização por parte do porder local das instalações elétrica inadequada
da rede pública e privada;
 Necessidade de diagnóstico crítico da rede pública e domiciliar.



Obras de construções sem equipamentos adequados de combate ao incêndio


Necessidade da sensibilização da população local e fiscalização da
entidade competente.



Medidas em curto prazo com poucos recursos financeiros

As medidas elencada anteriormente, com exceção da recuperação da casa em ruína, que
se encontra abandonada, podem ser execultadas em curto prazo, com recursos
financeiros já existe no Municipio (humanos e materiais).


Áreas profissionais de intervenção
Eletricistas, educadores, engenheiros eléctricos e civis, arquitetos,
psicólogos, sociólogos, historiadores, bombeiros ou agentes da protecção
civil e polícias.



Instituições e organizações afectos à intervenção
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Curadoria da Cidade
Velha, Instituto de Património Cultural, Centro de Saúde da Ribeira
Grande de Santiago, Escolas, Polícia e as Associações locais.

Nota:
Das medidas propostas, consideramos que todas contribuem para a proteção do
património e dos residentes.

Problema – 2
Ocorrência de uma enxurrada – rua direita (bairro São sebastião)
Possíveis causas da enxurrada:


Chuvas anuais;



A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das linhas da água da colina;



Pedras soltas nas colinas devido à extração;



Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Consequências da enxurrada


Erosão na rua e deslizamento de materiais;



Degradação de algumas moradias da zona de conta inferior da rua direita (por
falta da muralha de proteção);



Degradação da Igreja Catedral por estar situada na direção da rua direita;



Empobrecimento dos residentes na rua;



Encargos financeiros não planeados para o município e o governo;



Impacto negativo no turismo;

Avaliação do risco de danos ao bem patrimonial
A probabilidade de ocorrência de enxurradas na rua em questão foi minimizada com a
construção da muralha de proteção da colina. O maior dano que pode ocorrer é a erosão
da rua e, deslizamento de materiais em dois pontos da rua por se verificar que, um dos
pontos encontra em estado já avançado de erosão e destruição parcial da muralha de
proteção. Este dano para além de provocar danos aos edifícios que estão na cota inferior
do local de erosão, também pode comprometer as fundações e estruturas dos edifícios
da rua e, condicionar a circulação pedonal dos residentes da rua.
Para repor a funcionalidade e reparar este bem patrimonial após a ocorrência do sinistro
serão necessárias operações profundas de movimentação e contenção de terras,
reparação de fundações, reconstruções das casas atingidas, reabilitação da rua e
muralhas históricas.
Caso a enxurrada afecte a Igreja Catedral parcialmente, será colocado em risco o seu
valor patrimonial.
Segundo o método de avaliação qualitativa, para a avaliação deste risco perante o perigo
identificado obtivemos o nível 4. (Ver anexo nº 2).

R IV

Hierarquização das causas de enxurrada:


Chuvas anuais;



Blocos (rochas basálticas) soltos nas colinas devido a extração humana e devido
à morfologia da paisagem;



A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das linhas da água da colina;



Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Medidas de mitigação do risco de enxurrada


Chuvas anuais


Realização de estudos de engenharia para reforçar o sistema de
contenção e da drenagem das águas pluviais;



Manutenção e limpeza das ruas que coincidem com a linha de água.



A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das linhas da água da
colina/Pedras soltas nas colinas devido à extração
 Consciencialização dos morados dos riscos da retirada das pedras nas
encostas;
 Construção e recuperação dos muros de proteção;
 Construções de bancos/banquetes e plantação de árvores adequadas na
encosta.



Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais
 Elaboração de estudo e projecto para construção de sistema de drenagem
de águas pluviais na nua direita (Bairro São Sebastião);



Medidas em curto prazo e com baixo custo financeiro
 Sensibilização dos residentes sobre os riscos da extração das pedras nas
encostas;
 Reconstrução do muro de proteção, que se encontra parcialmente
destruído na Rua Direita;



Medidas em médio e longo prazo
 As medidas tais como: elaboração de estudo e projeto para construção de
sistema de drenagem de águas pluviais na nua direita, edificações de
banquetes e plantações das árvores, por serem intervenções que exigem
recursos técnicos e financeiros, podem ser implementadas a medio e
longo prazo.


Áreas profissionais de intervenção
Pedreiros e serventes, engenheiros de construção civil, topógrafos,
geógrafos,

arquitetos

urbanísticos

e

paisagísticos,

educadores,

psicólogos, sociólogos, engenheiros agrónomos e ambientalistas,
bombeiros ou agentes da protecção civil e polícias.



Instituições e organizações afectos à intervenção
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Curadoria da Cidade
Velha, Instituto de Património Cultural, Direcção Nacional do Ambiente,
Centro de Saúde da Ribeira Grande de Santiago, Escolas, Polícia e as
Associações locais.

Nota:
Das medidas propostas, consideremos que todas contribuem para a
proteção do património e dos residentes.

Problema – 3
Identificação dos riscos na Igreja Catedral

1. Risco de degração física do bem cultural
Perigos:


Falta de manutenção e limpeza;



Falta de segurança e de uma delimitação visual do entorno do bem;



Uso descontrolado do bem cultural (o local é usado para fins inadequados, para
a circulação de pessoas e para atividades culturais sem cuidado e planeamento
adequado);



Instalação da iluminação sem qualidade (os cabos de eletricidade e a instalação
eléctrica estão mal protegidos e foram abertos roços no edifício sem nenhum
tipo de cuidado);



Enxurrada que resulta do escorrimento das águas pluviais oriundas da Rua
Direita que está situada a montante do bem cultural;

Consequências dos perigos:


Ambiente sujo com aspecto de lugar abandonado;



Surgimento de fissuras e patologias;



Roubo e vandalismo;



Possibilidade de curto-circuito que pode provocar Inocêncio;



Arrastamento dos vestígios com valor patrimonial;



Desgastes das tampas tumulares.

2. Risco de perda da autenticidade
Perigos:


Construções descontroladas no envolvente do edifício;



Desordenamento das pedras do bem cultural sem estarem documentadas e
classificadas.

Consequência dos perigos:


Dificuldade na leitura do edifício no conjunto urbano;



Desaparecimento das pedras históricas do bem patrimonial.

Medidas de mitigação do risco de degradação do imóvel:


Falta de manutenção e limpeza;
 Afectação de técnicos e gestores culturais especializados em conservação
e restauro;
 Contratação de um zelador e pessoal de limpeza;
 Caixotes de lixo no entorno do edifício;



Falta de segurança e de uma delimitação visual do entorno do bem;
 Contratação de uma equipa de segurança;
 Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou
similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício
e zona protegida;



Uso descontrolado do bem cultural (o local é usado para fins inadequados,
para a circulação de pessoas e para atividades culturais sem cuidado e
planeamento adequado);
 Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial;
 Contratação de uma equipa de segurança (mesma medida que no perigo
de falta de segurança e delimitação visual do entorno do bem);
 Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou
similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício
e zona protegida (mesma medida que no perigo de falta de segurança e
delimitação visual do entorno do bem);
 Envolvimento da comunidade e sensibilização da mesma para o uso
apropriado do local;



Instalação da iluminação sem qualidade (os cabos de eletricidade e a
instalação eléctrica estão mal protegidos e foram abertos roços no edifício
sem nenhum tipo de cuidado);
 Afectação de técnicos e gestores culturais especializados em conservação
e restauro (mesma medida sugerida para o perigo de falta de manutenção
e limpeza);
 Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial
(mesma medida sugerida para o perigo de uso descontrolado);



Enxurrada que resulta do escorrimento das águas pluviais oriundas da rua
direita que está situada a montante do bem cultural;
 Construção de um murete a jusante da Rua Direita que crie uma
protecção ao bem Patrimonial das águas que escorrem pela rua;

 Criação de um sistema de escoamento e encaminhamento de águas
pluviais;

Medidas em curto prazo e com baixo custo financeiro:
 Sensibilização dos residentes sobre os riscos do uso descontrolado do
espaço;
 Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial;
 Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou
similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício
e zona protegida (mesma medida que no perigo de falta de segurança e
delimitação visual do entorno do bem);
 Afectação de um zelador do espaço que pertença à comunidade;

Áreas profissionais de intervenção
Pedreiros e serventes, gestores culturais, arquitetos e engenheiros civis,
historiadores, educadores, psicólogos, sociólogos, bombeiros ou agentes
da protecção civil.

Instituições e organizações afectos à intervenção
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Curadoria da Cidade
Velha, Instituto de Património Cultural, Escolas, Igreja Católica,
Associações locais, Polícia e a Citihabitar.

Nota:
As medidas identificadas só contribuem para a proteção do bem
Patrimonial.

Resumo dos Resultados de Trabalho de Campo

Problema nº 1
Ocorrência de um incêndio – rua direita (bairro São Sebastião), que afete vários edifícios.
Possíveis causas do incêndio
1. Instalação elétrica e domiciliar da rede pública inadequada;
2. Uso da lenha como combustíveis domiciliar
3. Uso e armazenamento de óleo queimado
4. Uso da vela para iluminação
5. Obras de construções sem equipamentos adequados de
combate ao incêndio
6. Existência de casas abandonadas e em elevado estado de
degradação e acúmulos de lixos no interior e uso

Hierarquização das possíveis causas do incêndio
1. Existência de casas abandonadas em elevado estado de degradação e
acúmulos de lixos no interior e uso inadequado
2. Uso da lenha como combustíveis domiciliar
3. Uso e armazenamento de óleo queimado
4. Instalação elétrica e domiciliar da rede pública inadequada
5. Uso da vela para iluminação
6. Obras de construções sem equipamentos adequados de combate ao
incêndio

inadequado

Hierarquização das possíveis causas do incêndio
1. Existência de casas abandonadas e em elevado estado de

Medidas de mitigação das possíveis causas de incêndio
Limpeza total do espaço, assim como colocação de sinal de proibição de uso
do espaço e um vedação

degradação e acúmulos de lixos no interior e uso inadequado

Sensibilização dos residentes do bairro de São Sebastião e particularmente as
da rua direita
Reabilitação do edifício abandonado
Sensibilização dos residentes do bairro de São Sebastião e particularmente as

2. Uso da lenha como combustíveis domiciliar

da rua direita, sobre o risco que o uso da lenha como combustível
Sensibilização dos residentes do bairro de São Sebastião e particularmente as

3. Uso e armazenamento de óleo queimado

da rua direita, sobre o risco que o uso da lenha como combustível
Sensibilização a empresa responsável para o perigo da instalação da rede
pública inadequada, bem como a comunidade
4. Instalação elétrica e domiciliar da rede pública inadequada

Fiscalização por parte do porte local, comunidade civil das instalações elétrica
inadequada da rede pública e privada
Necessidade de diagnóstico da rede pública e domiciliar

5. Uso da vela para iluminação

Sensibilização dos residentes do bairro de São Sebastião e particularmente as
da rua direita, sobre o risco que o uso da lenha como combustível

6. Obras de construções sem equipamentos adequados de Necessidade da sensibilização da população local e fiscalização da entidade
combate ao incêndio

Possíveis causas de propagação do incêndio

competente

Os edifícios estão muitos próximos entre si e muitos casos sem qualquer afastamento
Presenças de material inflamável (lenhas e botija de gás)

Perdas humanas
Destruição dos patrimónios edificados
Descaracterização do conjunto urbano
Consequência do incêndio

Desalojamento dos residentes
Empobrecimento dos residentes
Encargos financeiros não planeados para o município e o governo
Impacto negativo no turismo
Na rua direita tradicionalmente ainda se usa o fogão a lenha. Percebemos no local que numa
ruína abandonada, encostada a uma habitação, existe um fogão a lenha e um bidão de óleo
queimado, que provavelmente utilizam o espaço para fazerem queimadas de lixo. Nesta

Descrição do pior cenário

ruína existem arbustos, entulho, e a referida lenha e bidão com óleo queimado que possuem
uma carga de fogo elevada, que tendo em conta que à noite ninguém está no local, pode
haver uma rápida propagação de um fogo e que pode originar num incêndio com
propagação para os edifícios na envolvente.



Dificuldades de evacuação das pessoas devido a topografia e tipologia de
construções dos edifícios e das vias;



Dificuldade de acessibilidade de veículos de combate ao incêndio (rua estreitas e
objetos acumulados nas vias de acessos);

Dificuldades nas operações de emergências



Insuficiência de equipamentos adequados por parte do município de pronto socorro e
do combate ao incêndio;



Inexistência de boca-de-incêndio;



Falta de sensibilização dos residentes no caso de emergências.



Tendo em conta o que foi exposto anteriormente, constatamos que no local o risco
de propagação do incêndio é reduzido, devido a natureza dos materiais das
construções (como as telhas de cerâmica e alvenarias de blocos de cimentos e
basaltos) e existência da água canalizadas em todas as casas.


Nota sobre Risco de Incêndio na Rua Direita

Segundo as entrevistas aos residentes verificamos que, não existe um historial de
ocorrência de incêndio. Neste sentido, obtivemos (segundo o método qualitativo de
avaliação de risco), o nível dois (II) para o risco de incêndio cuja consequência
poderia afectar o bem patrimonial e causar perdas humanas. (ver anexo nº1)



A medidas propostas, consideramos que todas contribuem para a proteção do
património e dos residentes

Problema nº 2
Ocorrência de uma enxurrada – rua direita (bairro São sebastião
Possíveis causas da enxurrada



Chuvas anuais intensa;



A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das
linhas da água da colina;



Pedras soltas nas colinas devido a extração;



Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais

Hierarquização das possíveis causas da enxurrada


Chuva anual;



Blocos (rochas basálticas) soltos nas colinas devido a extração humana e
devido à morfologia da paisagem ;



A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das linhas da água da
colina;



Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Hierarquização das possíveis causas do incêndio

Medidas de mitigação das possíveis causas de incêndio
Realização de estudos de engenharia para reforçar o sistema de contenção e da

Chuva anual

drenagem das águas pluviais;
Manutenção e limpeza das ruas que coincidem com a linha de água
Consciencialização dos morados dos riscos da retirada das pedras nas encostas;

A topografia da rua é íngreme e coincide com uma das linhas da água da
colina/Pedras soltas nas colinas devido a extração

Inexistência de um sistema de drenagem de águas pluviais
Medidas a curto prazo e com baixo custo financeiro

Construção e recuperação dos muros de proteção
Construções de bancos/banquetes e plantação de árvores adequadas na encosta
Elaboração de estudo e projecto para construção de sistema de drenagem de
águas pluviais na nua direita (Bairro São Sebastião);
Sensibilização dos residentes sobre os riscos da extracção das pedras nas
encostas;
As medidas tais como: elaboração de estudo e projeto para construção de
sistema de drenagem de águas pluviais na nua direita, edificações de banquetes

Medidas a médio e longo prazo

e plantações das árvores, por serem intervenções que exigem recursos técnicos e
financeiros, podem ser implementadas a medio e longo prazo.
Nota: Das medidas propostas, consideremos que todas contribuem para a
proteção do património e dos residentes

Problema nº 3
Identificação dos riscos na Igreja Catedral
Possíveis causas da degradação física do bem


Falta de manutenção e limpeza;



Falta de segurança e de uma delimitação visual do entorno

Consequências

do bem;




Uso descontrolado do bem cultural (o local é usado para



Ambiente sujo com aspecto de lugar abandonado;

fins inadequados, para a circulação de pessoas e para



Surgimento de fissuras e patologias;

atividades culturais sem cuidado e planeamento adequado);



Roubo e vandalismo;

Instalação da iluminação sem qualidade (os cabos de



Possibilidade de curto-circuito que pode provocar Inocêncio;

eletricidade e a instalação eléctrica estão mal protegidas e



Arrastamento dos vestígios com valor patrimonial;

foram abertos roços no edifício sem nenhum tipo de



Desgastes das tampas tumulares.

cuidado);


Enxurrada que resulta do escorrimento das águas pluviais
oriundas da rua direita que está situada a montante do bem
cultural;

Identificação dos riscos na Igreja Catedral
Possíveis causas da ~perda da autencidade

Consequências



Construções descontroladas no envolvente do edifício;



Dificuldade na leitura do edifício no conjunto urbano;



Desordenamento das pedras do bem cultural sem estarem



Desaparecimento das pedras históricas do bem patrimonial.



Afectação de técnicos e gestores culturais especializados em

documentadas e classificadas.

Medidas de mitigação do risco de degradação do imóvel

conservação e restauro;
Falta de manutenção e limpeza

Falta de segurança e de uma delimitação visual do entorno do



Contratação de um zelador e pessoal de limpeza;



Caixotes de lixo no entorno do edifício;



Contratação de uma equipa de segurança;



Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou
similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício

bem

e zona protegida;
Uso descontrolado do bem cultural (o local é usado para fins



Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial;

inadequados, para a circulação de pessoas e para atividades



Contratação de uma equipa de segurança (mesma medida que no perigo

de falta de segurança e delimitação visual do entorno do bem);

culturais sem cuidado e planeamento adequado)


Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou
similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício
e zona protegida (mesma medida que no perigo de falta de segurança e
delimitação visual do entorno do bem);


Instalação da iluminação sem qualidade (os cabos de

conservação e restauro (mesma medida sugerida para o perigo de falta de

eletricidade e a instalação eléctrica estão mal protegidas e
foram abertos roços no edifício sem nenhum tipo de cuidado);

Afectação de técnicos e gestores culturais especializados em

manutenção e limpeza);


Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial
(mesma medida sugerida para o perigo de uso descontrolado)

Enxurrada que resulta do escorrimento das águas pluviais



protecção ao bem Patrimonial das águas que escorrem pela rua;

oriundas da rua direita que está situada a montante do bem
cultural;

Construção de um murete a jusante da rua Direita que crie uma



Criação de um sistema de escoamento e encaminhamento de águas
pluviais;




Medidas a curto prazo e com baixo custo financeiro

Sensibilização dos residentes sobre os riscos do uso descontrolado do
espaço;



Criação de normas e directivas de uso e ocupação do bem Patrimonial;



Delimitação com a definição de acessos e percursos com uma corda, ou

similar, a uma altura aproximada de 1m, a delimitar o entorno do edifício
e zona protegida (mesma medida que no perigo de falta de segurança e
delimitação visual do entorno do bem);
Nota: As medidas identificadas só contribuem para a proteção do bem
Patrimonial

Áreas profissionais de intervenção

Pedreiros e serventes, gestores culturais, arquitetos e engenheiros civis,
historiadores, educadores, psicólogos, sociólogos e bombeiros ou agentes da
protecção civil
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Curadoria da Cidade Velha,

Instituições e organizações afectas à intervenção

Instituto de Património Cultural, Igreja Católica, Associações locais,
Citihabitar.
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RELATÓRIO FINAL

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objectivo apresentar os resultados de estudo em grupo sobre a
“Identificação de Riscos, Cenários e suas Consequências” e prever as “Propostas de medidas
de mitigação” na Rua Banana e no Convento de São Francisco na Cidade Velha, na Ilha de
Santiago em Cabo Verde e avaliar a compreensão dos conteúdos revistos , em matéria de
Prevenção de Riscos para os Sítios do Património Africano dos PALOP.
A primeira parte do relatório compreende a análise dos sítios do Convento de São Francisco e a da
Rua Banana. Na segunda parte é proposta medidas para mitigar os riscos identificados. Em ambas
procede-se ao enquadramento territorial, a descrição do património construído e a identificação dos
riscos ligados ao incêndio e a enxurrada. No final resume-se um conjunto de recomendações
propostas.
Este trabalho, que enfoca na identificação dos riscos que recaem sobre os bens tombados como
Património Mundial pela UNESCO e seu entorno, foi realizado em grupo pelos seguintes elementos:
Adilson Dias Ramos, Djamila Gomes, Domingos Gomes Betunde e Estevão Herculano Mucavele.

1.1. Objectivo geral:

Analisar os riscos possíveis na Rua Banana e no Convento de São Francisco da Cidade velha
enquadrado em dois cenários diferentes: incêndio e chuvas torrenciais.
1.2. Objectivos específicos:

1.1.1. Identificar, descrever os cenários e consequências pós risco no património em estudo.
1.1.2. Quantificar os danos no património.
1.1.3. Propor medidas de mitigação do risco.
1.3. Metodologia

No que concerne a metodologia do trabalho, foi feita uma visita de terreno, consulta bibliográfica e
utilização dos conceitos aprendidos no ateliê de Julho na Ilha de Moçambique.

RELATÓRIO FINAL

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

A Cidade Velha é uma vila tranquila, com facilidade acessíveis a partir de Praia, a capital do
arquipélago, que fica a 12 km de distância e está localizada na foz de um vale profundo e íngreme,
esculpida nas bandejas Vulcânica na costa sul da ilha de Santiago.
Com um único acesso através de uma estrada colada nas encostas montanhosas; a antiga cidade de
Ribeira Grande, rebaptizada de Cidade Velha; sofreu um declínio desde finais do século XVIII, após
a abolição do comércio de escravos, sendo esta um dos principais portos de comércio da época.
.

Vista da Cidade Velha
3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS, CENÁRIOS E CONSEQUENCIAS

Para melhor identificação dos riscos primeiro identifica-se os perigos que podem ser de caracter
naturais e atrópicos, de seguida identificar os possíveis riscos.
3.1. CONVENTO E IGREJA DE SÃO FRANCISCO
A construção do Convento e Igreja de São Francisco começou em 1657, no sopé da parede de rocha,

em uma área isolada cercada por uma vegetação densa. Igreja longitudinal, composto por uma única
nave estava ligada ao mosteiro agora em ruínas. Os principais trabalhos de restauro feitos em 2001 e
2002 pela Cooperação Espanhola possibilitou usar a igreja para vários eventos culturais (actividades
sociais e educacionais, concertos, conferências, exposições). As ruínas do convento foram
estabilizadas com morteiros sacrificiais (nivelamento), e são acessíveis aos visitantes, que ainda
podem ler o volume do corpo do edifício.
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Convento de São Francisco

3.1.1. PERIGO - Incêndio no Convento de São Francisco.

a)
b)
c)

Má instalação eléctrica dentro e fora do edifício, risco de curto-circuito.
Existência de uma fábrica de grogue tradicional que faz uso de fogo na sua produção.
Falta de limpeza das matas do canavial que abastece a fábrica.

Os riscos antrópicos podem contribuir para o surgimento de acidentes e propagação do fogo para outros
pontos da zona circundante do edifício assim como afectar o próprio Convento de São Francisco.
O perigo deste sinistro centra na dificuldade de acesso ao local com rampa ascendente de pedra de no
máximo 1,5 metros de largura, o que impossibilita o acesso de bombeiros ao local, e acaba colocando em
risco todo conjunto do bem patrimonial. As ligações eléctricas que fornecem a luz ao convento carecem de
postes de abastecimento, sendo todos os cabos colocados no chão com emendas coladas com fita isolante.
Para mitigação deste referido sinistro, seria importante em primeiro lugar garantir o acesso fácil ao local de
forma a dar uma capacidade resposta efectiva e a tempo dos bombeiros. Também é fundamental organizar o
fornecimento eléctrico com postes e a apoiar o fabricante de grogue na capacitação sobre os riscos do
incêndio e limpeza do entorno.
Este sinistro avaliado de acordo com o método qualitativo simplificado para o Convento de São Francisco
obtemos como resultado: Nível do risco II, porque o fogo não possui capacidade de destruição das paredes
do Convento, construídas com pedra; embora os danos sejam incalculáveis.
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Riscos
01

Má instalação eléctrica com risco de
curto-circuito.

03

Fábrica de grogue tradicional com
uso de fogo na confecção das
bebidas.

04

Falta limpeza no canavial.

Perigos

Consequência

Incêndio

Perde do Património
Material

3.1.2. PERIGO – Chuvas com risco de enxurradas no Convento de São Francisco

a)
b)
c)

Deslocamento de pedras e demais detritos nas encostas.
Desabamento da cobertura e paredes.
Corte de acessibilidade ao edifício.

Pela sua localização no sopé de uma montanha, que gradualmente vem sofrendo de erosão, o edifício em
análise está exposto a um conjunto de perigos eminentes que põem em risco a sua integridade e seu valor
patrimonial.
Na possibilidade de uma chuva torrencial, o desabamento de pedras soltas nas encostas é um risco real, já
que não existe nenhuma medida de precaução para tal evento. A localização dessas pedras é exactamente em
cima do edifício (ver foto abaixo). Mesmo com a baixa intensidade pluvial que se verifica actualmente na
Cidade Velha, já existe uma erosão acentuada das fundações do convento, com a soltura de pedras de menor
dimensão.
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O corte de acessibilidade é uma consequência desse desabamento, sendo que o Convento possui um único
acesso.
Quanto a avaliação em números, o risco de desabamento ou seja desaparecimento total do convento está
classificado numa escala: IV.

Riscos
01

Desabamento de terras e pedras das
encostas.

02

Desabamento dos Murros de
Contenção

03

Desabamento da cobertura do
Convento

04

Corte de Acessibilidade ao Convento

Perigo

Consequência

Chuvas Intensas

Perde do Património
Construído

RELATÓRIO FINAL

3.2. RUA BANANA

A Rua Banana faz parte do início da urbanização portuguesa nos trópicos. Nesta rua moravam os
grandes proprietários de terras de Santiago e de Fogo. No século XX, com a chegada de populações
vindas do interior, sobre as fundações dos desaparecidos edifícios, surgiram habitações simples
construídas pela população local.
A tipologia das casas é baseada no modelo presente na maioria do continente africano, com o
diferencial da utilização de matéria-prima local. A alvenaria é de pedra abundante na ilha, misturada
com as cantarias dos antigos edifícios dos senhorios em ruinas com acabamento em cal e a cobertura
é feita com palha seca de coqueiro.

Casas da Rua Banana
3.2.1. PERIGO - Incêndio na Rua Banana

a)
b)
c)

Má instalação eléctrica nas casas com risco de curto-circuito.
Fragilidade das coberturas que utilizam materiais altamente inflamáveis.
Falta de limpeza nos edifícios não habitados.

Extremamente expostas as intempéries naturais e acções humanos, as casas geminadas que
compõem a Rua Banana, num total de sete unidades, devido a sua tipologia arquitectónica corre um
grande risco de destruição em caso de incêndio.
Sendo a propagação facilitada através da cobertura de palha que é contínua, ainda constata-se o
risco de curto-circuito nas casas que são habitadas. Em caso de sinistralidade pelo incêndio, a pedra
humana é possível e a mudança dos moradores tradicionais torna-se inevitável o que ocasionaria
perda material e imaterial deste património cultural.
Nas casas não habitadas há um abandono total por parte dos donos e das autoridades. Nos terrenos
encontram-se grande quantidade de mata que crescem em cima das fundações e sem controlo
danificando o resto das estruturas e proporcionando áreas de risco aos habitantes.
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Riscos
01

Má instalação eléctricas.

02

Fragilidade das Coberturas de palha.

03

Falta limpeza dos terrenos baldios

Perigo

Consequência

Incêndio

Perde do Património
Material

3.2.2. PERIGO – Chuvas com risco de enxurradas na Rua Banana

a) Desabamento das paredes das habitações.
b) Desabamento dos murros de contenção.
c) Desalojamento dos moradores
Pela sua localização, com uma cota quase ao nível do mar, a questão das águas tanto das enxurradas
como do mar pode provocar inundações e desabamento dos edifícios, tendo em conta o estado em que se
encontram os muros de contenção e a própria estrutura de base das casas.
Pode haver corte do acesso a Rua Banana uma vez que se encontra na linha de água da montanha.
A falta de sinalização em todo o conjunto do património da Cidade Velha é inerente a todos os bens.
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Riscos

Perigo

Consequência

01

Desabamento das Paredes das Habitações

Chuvas Intensa

Perde do Património
Material e Imaterial

02

Destruição das Habitações

03

Desabamento dos Murros de Contenção

04

Corte de Acessibilidade

05

Desalojamento dos Moradores

4. PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
4.1. Convento São Francisco
Aqui o grupo propõe algumas medidas que podem ser tomadas a curto e longo prazo, de forma a evitar
catástrofes em casos de riscos.
Nº
Ordem

Riscos de Incêndio

01



02



Má instalação
eléctrica

Fábrica de grogue

Medidas de Mitigação
de Riscos à Curto
Prazo

Medidas mais
eficazes

Organizar a fiação
eléctrica
fazendo
nova
instalação
externa com fiação
aérea e interna com
possibilidade de corte
de corrente em caso
de curto-circuito.

- Criar parcerias
com ELECTRA
e Escola de artes
e Oficio.

Capacitação dos

-Organização e

- Sensibilização
e apoio técnico a
comunidade.

Áreas Profissionais
integradas







ELECTRA
IPC
CAMARA
MUNICIPAL
ESCOLA DE
ARTES E
OFICIO
BOMBEIRO
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tradicional que
utiliza fogo e joga
os resíduos no
local.

fabricantes de grogue
na Prevenção dos
riscos do incêndio na
limpeza e manuseio
do fogo.

gestão dos
resíduos sólidos
(bagaços e
palhas de cana).

Medidas de Mitigação
de riscos à Curto
Prazo

Medidas mais
eficazes

Construção de canais
de escoamento de
água.

Remoção de
Pedras Soltas
nas encostas



Colocação de
Gabiões em
áreas baixas.






MUNICIPAL
CAMARA
MUNICIPAL
IPC

- Uso de fogo
Limpeza constante do em lugares
local de trabalho.
controlados e
cobertos.

Nº
Ordem

Riscos de Enxurrada

01

Desabamento de Terras e
Pedras da Encosta

02

Desabamento das
Paredes Laterais do
Convento

Manutenção das vias
de acesso.

Desabamento dos Murros
de Contenção

Construção de
socalcos nas
encostas.

03

04

Corte de Acessibilidade

Plantação de árvores
resistentes.

Áreas Profissionais
integradas



BOMBEIRO
MUNICIPAL
CAMARA
MUNICIPAL
IPC

Sinalização das
vias de acesso e
saídas.

Sinalização das vias
de acesso e saídas.

4.2. Rua Banana

Nº
Ordem
01

02

Riscos de Incêndio
Má instalação eléctrica

Fragilidade das
Coberturas (Materiais
Utilizados)

Medidas Mitigação de
riscos à Curto Prazo

Medidas mais
eficazes

Áreas Profissionais
integradas

Organizar a fiação
eléctrica e fazer a
revisão das
instalações

Criar parcerias
com ELECTRA
para manutenção
e revisão das
instalações
eléctricas




Descobrir a junta de
separação entre as
coberturas das casas

Substituição de
coberturas de
palha para
telhado (em caso
de não haver
palha para








ELECTRA
CAMARA
MUNICIPAL
IPC

COMUNIDADE
CAMARA
MUNICIPAL
IPC
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cobertura e
manutenção)
03

Nº
Ordem
01

02
03

04

05

Falta limpeza e
manutenção dos edifícios
em ruína

Riscos de Enxurrada

Limpeza dos edifícios

Medidas de Mitigação
de riscos à Curto
Prazo

Reabilitação dos
edifícios para os
alojamentos
Medidas mais
eficazes

Desabamento das Paredes Pavimentação da rua
para facilitar o deslize
das Habitações
de água da chuva;

Criação de uma
associação dos
moradores;

Construção de canais
Destruição das Habitações de escoamento de
água a montante a
Desabamento dos Murros
Rua Banana, possível
de Contenção
construção de murros
de protecção na parte
Corte de Acessibilidade
superior da rua.

Manutenção das
vias de acesso;

Desalojamento dos
Moradores

Monitoria dos
imoveis





CAMARA
MUNICIPAL
IPC

Áreas Profissionais
integradas




CAMARA
MUNICIPAL
IPC
COMUNIDADE

Recolha e
tratamentos de
lixos
Realojamento
dos moradores
em condições
condignas

Realojamento dos
moradores

5. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO

a) Descobrir a junta de pedra que separa uma edificação da outra entre as coberturas de modo a se criar
uma espécie de corta-fogo.
b) Construção de canais de escoamento de água e muros de contenção a montante a rua de forma a
desviar o curso das cheias;
c) Monitoria dos imoveis para certificar se eles estão cedendo ou se estão surgindo fissuras nas paredes
6. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO PESSOAS

a) Organizar a fiação eléctrica de modo a evitar curto-circuito
b) Manter o local limpo de forma a facilitar o escoamento das águas pluviais.
c) Reabilitação dos edifícios agora em ruína para o alojamento de pessoas que abandonaram os
mesmos.
d) Criação de uma associação dos moradores para cuidar da rua, dos edifícios e dos problemas dos
bairros, servindo de mediadores entre a comunidade e as instituições responsáveis pela gestão e
manutenção do sítio.
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7. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO E PARA PROTECÇÃO DAS
PESSOAS

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Descobrir a junta de separação entre as coberturas.
Pavimentação da rua para facilitar o deslize de água da chuva.
Construção de canais de escoamento de água.
Monitorar os imoveis.
Organizar a fiação eléctrica.
Manter o local limpo.
Reabilitação dos edifícios para os alojamentos.
Criação de uma associação dos moradores.
Realojamento dos moradores em condições condignas.

8. CENÁRIO 3 – ESTUDO DE UM CASO DE MÁ GESTÃO

Criamos um cenário de má gestão em que o contrato cedido é para uma pessoa física que não possui
experiência na área de gestão.
Existem duas possíveis soluções de mitigação deste tipo de risco: a suspensão do contrato ou um estudo
de gestão e mitigação de riscos que possa auxiliar o Gestor.
Optamos pelo desenvolvimento da segunda opção em que iniciamos com o diagnóstico dos perigos e a
proposta de mitigação desses riscos.
8.1. Como perigos eminentes ao Património constatamos:

a)
b)
c)
d)

Desistência de exploração pelo Gestor e abandono total do espaço.
Falta de profissionais capacitados sobre o historial e a gestão do próprio património.
Falta de manutenção,
Falta de informação técnica e visual.

8.2. Propomos uma forma de mitigação, mas que também serve para uma gerência do espaço mais
abrangente que inclui parcerias e obras necessárias. São as seguintes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Associação do bem ao conjunto turístico dos patrimónios nas proximidades.
Integração do bem ao traçado urbano (acessos prioritários), incluindo sinaléticas.
Parcerias locais com a população e o poder público nas áreas de divulgação e manutenção do bem.
Restauro /recuperação e catalogação do edifício e de todos os bens imateriais.
Criação de um plano de manutenção e limpeza do edifício e das áreas envolventes.
Elaboração de parcerias públicas- privadas para a gestão.

SOLUÇÃO 1

PERIGO
A Dona Madá é a gestora do
Convento de S. Francisco. Ela
ganhou o direito de exploração do
edifício mediante a assinatura de
um contrato com a IPC e com o
pagamento de uma renda mensal.
Por ser uma pessoa singular, o
controle governamental se torna
complicado por diversas razões: não
há controlo sobre o número de
funcionários, não há controlo
financeiro e não há informação legal
sobre os técnicos que porventura
poderiam prestar serviços de
manutenção. Devido a fraca procura
por turistas ao Convento de São
Francisco, a Dona Madá perdeu o
interesse pelo negócio e o local se
tornou um local abandonado e ficou
exposta a vários riscos.

“

A nossa proposta é analisar
soluções para a reactivação de
visitas/lucro ao Convento de São
Francisco.

Recuperação do
espaço a favor
do Estado ,
quebra de
contrato pelo
IPC por justa
causa.

2. FALTA DE
MANUTENÇÃO
RISCOS
1. ABANDONO

Fissuras nas paredes
Queda de rebocos

FALTA DE PROFISSIONAIS

Desgaste de pavimentos
e paredes
SOLUÇÃO 2
FAZER UM
PLANO DE
GESTÃO DO
ESPAÇO
MITIGAÇÃO

Associação
do bem ao
conjunto de
patrimónios
nas
proximidad
es.

Integração
do bem ao
traçado
urbano
(acessos
prioritários)

Parcerias
locais com a
população e
o poder
público nas
áreas de
divulgação e
manutençã
o do bem.

Restauro
/recuperaçã
o do edificio
e de todos
os bens
imateriais.

Criação de
um plano de
manutençã
o e limpeza.

Elaboração
de parcerias
público /
privadas
para gestão.
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9. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO EDIFÍCIO

a) Restauro /recuperação do edifício;
b) Criação de um plano de manutenção e limpeza;
c) Elaboração de parcerias públicas / privadas para gestão e manutenção do edifício e da sua
memória histórica.

10. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO PESSOAS

a) Organizar a fiação eléctrica de modo a melhorar o visual do edifício;
b) Melhoramento da acessibilidade, recorrendo a edificação dos patamares de circulação (degraus),
pavimentação dos mesmo e definição clara das vias de circulação e acesso ao edifico.

11. MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO EDIFÍCIO E PARA PROTECÇÃO DAS PESSOAS

a)
b)
c)
d)
e)

Organizar a fiação eléctrica;
Manter o local limpo;
Reabilitação do edifício e da sua envolvente;
Melhoria da acessibilidade;
Criação de uma associação de salvaguarda do património religioso.

12. RECOMENDAÇÕES

Os bens acima descritos estão propensos a sofrer o efeito de diversos factores. No caso do Convento
de São Francisco, a falta de manutenção induz a exposição deste edifício e do seu entorno a riscos
que podem ser minimizados através de trabalhos de correcção feitas ao longo da encosta; a limpeza
dos canaviais, construção de canais de águas pluviais.
Quanto a situação das casas da Rua da Banana, devido a sua fragilidade e exposição, todos os
trabalhos de manutenção devem ser acompanhados por técnicos com conhecimento de valor
patrimonial e deve ser feita uma manutenção constante ao seu entorno.
As medidas de mitigação acima propostas só serão reais e materializáveis se da parte dos decisores
houver a vontade de salvaguardar a memória histórica e cultural do sítio e ao mesmo tempo
imprimir um ritmo de desenvolvimento sustentável capaz de congregar numa só direcção todos as
partes interessadas e implicadas no sítio.
Pela natureza das medidas, pode-se ver que algumas não exigem custos avultados e nem interferem
negativamente com o visual do sitio, pese embora a ideia de criação de um murro ou vala para
desvio das aguas pluviais possa alterar, ainda que levemente, uma parte da paisagem. Ao nosso
entender será uma alteração necessária para a salvaguarda e manutenção dos elementos retratados
no trabalho.

RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO

Tema: Riscos, Cenários e Consequências

Objeto de Análise:
Rua Carreira e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Ele e tos do grupo:
A â dio Tavares
Filo e a Veiga
Luísa Al eida
José La di
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I.

Rua Careira

1. Enquadramento
1.1. Localização
Localizada na

Velha , mais concretamente na parte baixa da cidade, no bairro de São

Pedro, rua que dá acesso à igreja de nossa senhora de Rosário (Figura-1).
Trata-se de uma das ruas mais antiga do burgo e tudo leva a crer que, também, era uma das
mais importantes.
As casas apresentam-se todas alinhadas, de pequenas volumetrias e altimetrias, pois, são todo
rés-do-chão e com soleiras bastante altas na sua maioria.

Figura-1

2

1.2. Perigo – Fogo
Com base na radiografia feita à rua Carreira, no que diz respeito ao perigo proposto, fogo, há
um conjunto de situações que constatamos que numa combinação perigo/vulnerabilidade
poderá provocar o incêndio. Neste caso, o uso de cozinha à lenha em barracas de madeiras, a
existência de muito material combustível, isto é, muita vegetação seca nas imediações das casas
(Figura-2), vou ainda as más instalações elétricas quer nas redes públicas (Figura-4) como nas
casas particulares.

Figura – 2
Desta feita, escolheu a para a montagem do cenário, a casa localiza se no interior da rua num
dos pontos mais afastados da estrada principal, num quarteirão densamente povoado e tendo
como vizinho, a também emblemática Rua da Banana (Figura-3) em que as casas são cobertas
de palha.

3

Figura-3
Por ser uma das ruas mais antigas da cidade, as casas maioritariamente são velhas e sofrem
com as infiltrações e humidades e requerem manutenção, principalmente as instalações

4

elétricas.
Figura -4
Numa noite, enquanto a família dormia houve um curto-circuito na casa supra-referenciada
que, devido a existência de materiais infamáveis/combustíveis dentro do edifício, alastrou-se
pela casa e atingindo os cómodos, principalmente a vulnerabilidade dos materiais usadas nas
construções (madeiramento de telhas, caixilharias, portas e janelas, etc.), bem como os
mobiliários.
Logo, todo o bairro acorda e mobiliza à volta do sucedido. Mas, por não haver extintores nas
casas, ou os que existiam não estavam operacionais, por não terem sido feitas as manutenções
necessárias, utilizou-se todos os meios necessários. Não obstante a prontidão dos vizinhos e da
população local que mobilizam baldes com água e terra na tentativa de conter o fogo, mas
com pouco impacto.
A x

í

x

á

, … , a densidade do

bairro, casas sem espaçamentos, o fogo alastra rapidamente para as casas vizinha e em algum
instante a todo o quarteirão.
Chamados os serviços de bombeiros da cidade vizinha - Praia - mas esses demoram em chegar.
Com os bombeiros, mas devido ao estreitamento das vias/ruas (Figura-5) que dificulta a
manobra dos autotanques, a inexistência de boca-de-incêndio, agora o fogo ameaça expandir a
outros quarteirões, neste caso à rua da banana.

5m

5

Figura-5
A situação piorou-se, ainda mais, com as dificuldades causadas pelos cabos aéreos de
eletricidade que atrasaram bastante a manobra e a atuação dos bombeiros, bem como as
viaturas dos proprietários da rua que estacionam ao longo da rua, ocupando mais de 50% da
faixa de circulação (figura-5 e 6) que é de 5m.

Figura-6
O fogo tomou uma dimensão extraordinária que, quando da sua extinção, fez um rasto
devastador, pois bens materiais e culturais foram arrasados.

6

1.3. Consequências
Perda de vida ou traumas humanas;
Perda do imóvel e os respetivos bens nas casas afetadas;

Perda do património.

Operações de emergência
Tendo em conta o cenário e os condicionantes apontados, a operação foi deficiente. Pois, os
camiões dos bombeiros ao chegarem a rua tiveram grandes dificuldades devido a largura das
ruas (ruas estreitas) e, para piorar, em alguns trechos haviam carros dos moradores
estacionados. Os cabos elétricos também dificultaram muito o avanço dos bombeiros na rua
em direção ao foco do incendio.

CHUVA INTENSA
Cenário
Enxurrada que desce pelas encostas e que gera uma inundação na rua Carreira
Consequências
Devido a uma chuva torrencial que visitou as ilhas no mês de Setembro e que fustigou muito
as vilas e vilarejos de Cabo Verde, principalmente cidades que localizam nos vales ou nos
estuários das mesmas como é o caso da Cidade Velha. A rua Carreira foi a mais afetada se
tivermos em consideração a sua localização junto a uma encosta de forte declive (Figura-7),
sem sistemas de proteção e contenção de águas e detritos (arretos ou socalcos) e pouca
vegetação.
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Figura-7
A falta de infraestruturas de drenagem, bem como casas que são na sua maioria rés-do-chão
fizeram com que haja uma grande perda de imóveis e bens, incluindo o valor patrimonial.
II.

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (figura -8)

Figura-8
8

a. Localização
A igreja de Nossa Senhora do Rosário é certamente o mais antigo edifício de Ribeira Grande
ainda existente, constituindo um dos raros exemplos da arquitetura gótica na África
subsaariana (cúpula da capela lateral). Esta magnífica capela de estilo manuelino constitui o
elemento fundador da igreja. A chave da sua abóbada tem um selo que representa a cruz da
coroa portuguesa. A igreja, cuja parte principal foi construída desde 1495, situa-se num
promontório que domina a rua Carreira. Esta igreja nunca perdeu a sua vocação e congrega
sempre a população de Cidade Velha nas missas semanais.
b. Identificação dos perigos

Perigos
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Consequências
Incendio
Fissura nas paredes
Ausência de um plano de manutenção
Derrocadas/ enxurradas
Ausência de um perímetro de proteção que
delimita o edifício
Pressão humana

Perda do patrimonial do valor
patrimonial

Atualmente a igreja está exposta a vários perigos envoltos de consequências várias e que
podem potenciar grandes riscos para o património cultural edificado:
a. Incendio – a existência de restos de vegetação seca nas proximidades, mas precisamente na
parte posterior da igreja, assim como a acumulação de lixo (Figura-9), faz com que o
património cultural edificado fique propenso a ocorrência de incendio que poderá, por sua
vez, destruir os seus acervos sacros e, também a consequente perda do seu valor
patrimonial;
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Murro posterior da Igreja

Figura-9
Curral

b. Fissura nas paredes –
As fissuras fazem com que haja Infiltração de água das chuvas, e a consequente degradação do
património edificado (da pintura… , o que de também poe em causa a estabilidade estrutural do imóvel
(figura-10);

Figura-10
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c. Pressão humana - Criação de animais junto ao murro da parte posterior da igreja,
sobretudo a instalação de aviários (figura-11 e 12), fazem todos os dejetos se acumulem e ao
misturarem com a água, principalmente nas épocas das chuvas, podem infiltrar nas paredes da
igreja por capilaridade e provocar o aparecimento de fissuras;

Figura-11

Figura-12
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d. Derrocadas – durante as chuvas há ameaças permanentes de quedas de blocos e detritos
(figura-13), devido a sua localização desfavorecida, ao pé de uma encosta de forte declividade e
sem infraestrutura de contenção de encosta. Estes fatores contribuem negativamente na
preservação e conservação do património edificado;

Figura-13

e. Ausência de um plano de manutenção do edifício – a não existência de um plano de
manutenção do edifício faz com que fique vulnerável aos perigos antrópicos e naturais que vão
se acumulando sem que haja intervenções sistemáticas e planificadas, como a periodicidade
necessária de pinturas e com materiais compatíveis

Medidas para a redução dos riscos - Fogo
Catalogar os imóveis com maior carga de fogo – esta medida consiste em fazer uma
radiografia de casas ou imóveis que estão propensos ao fogo. Desta forma dos catálogos
constarão informações sobre o imóvel, o perigo e a vulnerabilidade que apoiam em tomadas de
decisão e no agir preventivo.

12

Campanha de sensibilização – do trabalho do campo efetuado na rua carreira, verifica que há
necessidade de realização de campanha de sensibilização à comunidade local de como
manusear o fogo a fim de se evitar incêndio.

Instalação de bocas-de-incêndio e extintores nas casas – as bocas-de-incêndio são de
fundamental importância para os bombeiros no combate ao incêndio pois, facilita o uso de
água com pressão necessária ao longo da rua, sem necessidade de recorrer ao camião
bombeiro que, como vimos, nem sempre tem a vida facilitada devida a pouca largura das ruas
e a presença constante de viaturas estacionadas.
Uso de extintores no interior das casas, também, ajuda no combate inicial do fogo e na
mobilização dos moradores e vizinhos.
Manutenção da instalação elétrica na rua e nas casas –
Criação de uma equipe de bombeiro local
Como forma de mitigar o incêndio, é prioritário a criação e a formação de uma equipe de
bombeiro local para a prestação de primeiros socorros, se consideramos que, os que existem
estão a 12 km da cidade velha.
Campanha de saneamento do meio – Tendo em conta que uma das causas do incêndio é a
existência de muita vegetação secas em redor das casas, urge a necessidade de campanhas de
saneamento/limpeza do meio, envolvendo as comunidades locais, periodicamente.

Medidas que podem ser aplicada a curto praza e poucos recursos financeiros
 Campanha de saneamento do meio (limpeza de terrenos e casas abandonadas);
 Manutenção de instalação elétrica nas ruas e nas habitações, em parceria com técnicos
da Electra;
 Campanha de sensibilização.
Medidas mais eficazes
 Instalação de bocas-de-incêndio e extintores nas casas e ruas;
 Introduzir novas matérias de construção, resistente ao fogo;
 Campanha de sensibilização da população;
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 Criação de uma equipe de bombeiro local ou regional com formação em combate
de incêndios em sítios patrimoniais;
 Formação dos moradores em como se comportar em casos de incendio.
 Campanha de saneamento do meio.
Áreas profissionais integrantes na definição de medidas de mitigação
 Instituto de património cultural;
 Curadoria da cidade velha;
 Câmara municipal;
 Corpo de proteção civil;
 Polícia nacional;
 Comunicação social;
 Igrejas;
 Associações comunitárias locais;
Medidas para a proteção do património
 Criação de uma equipe de bombeiro local ou regional com formação em combate do
incêndio em sítios patrimoniais;
 Campanha de sensibilização da população;
 Instalação de bocas-de-incêndios e extintores nas casas e nas ruas.
Medidas para a proteção das pessoas
 Catalogar imóveis com maior carga de fogo;
 Manutenção das instalações elétricas nas ruas e interior das habitações;
 Introduzir novas matérias de construção resistentes ao fogo.

Medidas para a redução do risco de alta pluviosidade
Medidas de redução de risco
 Construção de Sistema de drenagem nas encostas e ruas, a fim de reduzir a retenção
das águas pluviais e também o escoamento das mesmas durante as enxurradas;
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 Sistema de proteção de encostas, construção de socalques, arretos, plantação de
árvores, etc.;
 Campanha de limpeza em encostas, mobilizando os moradores e a população em geral
da cidade, na limpeza das encosta como medidas de prevenção as enxurradas;
 Plantação de árvores nas encostas, muito importante na contenção do solo e no
combate à erosão;
 Capacitação de equipa de proteção civil local sobre formas de atuar em sítios
patrimoniais face à inundação;
 Formar os moradores em como se comportar em casos de enxurradas.
Medidas de mitigação a curto prazo
 Campanha de limpeza em encostas, ruas;
 Plantação de árvores nas encostas
Medidas de mitigação mais eficazes.
 Sistema de drenagem de vias de acesso e encostas;
 Sistema de proteção de encostas (socalcos, arretos e plantação de arvores).
Áreas profissionais integrantes na definição de medidas de mitigação
 Instituto do património cultural;
 Curadoria da Cidade Velha;
 Câmara municipal;
 Corpo de proteção civil;
 Polícia nacional;
 Comunicação social;
 Igrejas;
 Associações comunitárias locais;
 Ministério do Ambiente
Medidas para proteção do património
 Capacitação da equipa de proteção civil local sobre formas de atuar em sítios
patrimoniais face às inundações;
 Campanha de sensibilização a população;
15

 Sistema de proteção das encostas;
 Campanhas de limpezas.

Medidas para a proteção das pessoas
 Reforço a equipe de proteção civil e criação da corporação de bombeiro local;
 Formação aos moradores em como se comportar em esses casos de sinistro.
Medidas de mitigação de riscos (igreja de nossa senhora de Rosário)
 Criar limites de proteção dos edifícios;
 Sensibilização da comunidade local;
 Retirar os espaços de criação de animais;
 Remoção de todo o lixo e estrumes que estão ao redor do edifício;
 Definição de espaços apropriados para a criação de animais;
Medidas que podem ser aplicadas à curto prazo e com poucos recursos financeiros
 Retirar os espaços de criação de animais;
 Remoção de todo o lixo e estrumes que estão nos arredores do edifício;
Medidas mais eficazes
 Criar limites de proteção do edifício;
 Sensibilização da comunidade local;
 Definição de espaços apropriados para a criação de animais;
Áreas profissionais integrantes na definição de medidas de mitigação
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Guia Básico para elaboração de um plano de gestão de emergência

Este guia foi preparado a partir de Manuais, experiências e propostas que se recolheram de
acordo com a bibliografia e pretende ser uma ajuda para que os gestores, conservadores e
restauradores possam elaborar um Plano de Gestão de Emergência para os Bens Culturais. É um
plano através do qual se podem implementar medidas corretoras e preventivas necessárias para
se minimizarem os efeitos destrutivos que a ocorrência de uma catástrofe pode provocar no
património cultural móvel e imóvel. Chama-se a atenção de que este guia integra um
planeamento geral de gestão de emergências e, como tal, deve ajustar-se às necessidades de
cada instituição.
Este guia articula-se em quatro partes (análise, prevenção, resposta e resgaste) e inclui
procedimentos que ajudam na implementação da análise e prevenção e se iniciem os protocolos
para terceira parte. A definição das ações para a quarta fase (resgate) irão depender do tipo de
catástrofe, da situação e da magnitude dos danos.

Os objectivos de cada uma das fases são os seguintes:
Fase de análise:
•
•
•
•
•

Identificar os perigos que podem ocorrer por causas naturais ou causas humanas
Avaliar a vulnerabilidade dos bens culturais para cada perigo
Avaliar a capacidade de resposta da instituição perante a ocorrência de um desastre
Identificar os recursos materiais (instalações) e os recursos humanos com que a
instituição conta para fazer frente a uma situação de emergência
Identificar, em função da informação anterior, o nível de proteção da instituição e dos
bens que possui perante os diferentes riscos que podem ocorrer.

Fase de prevenção:
•

Formular e implementar as medidas destinadas a mitigar os efeitos dos possíveis riscos

Fase de resposta:
•
•
•

Dar início aos protocolos de actuação e evacuação definidos no plano de emergência
Efectuar uma primeira análise e avaliação dos danos produzidos
Implementar as medidas de urgência para a salvaguarda dos bens culturais

Fase de resgate:
•
•
•
•
•

Avaliar pormenorizadamente os danos
Priorizar actuacões
Avaliar a necessidade de recursos
Planear actuacões a curto, medio e longo prazo
Definir planos de resgate de bens
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FASE 1.- ANÁLISES
Nesta fase procede-se à análise e avaliação da instituição de acordo com os três procedimentos
que se explicam de seguida:
PROCEDIMENTO
F1_P01

Considerar os meios de que se dispõe, as carências e como
melhorar

Guia para auto-avaliar
os recursos com que a
instituição conta e para
deteção de fragilidades

• Edifício, terreno circundante e instalações (rede eléctrica,
canalizações, etc.)
• Sistemas de proteção (bocas de incêndio, alarmes,…)
• Vulnerabilidade das coleções
• Vulnerabilidade dos elementos singulares associados à
arquitectura
• Vulnerabilidades administrativas e organizativas
• Resposta perante a catástrofe

PROCEDIMIENTO
F1_P02
Seguindo este
procedimento pode-se
avaliar o nível de
risco perante
potenciais catástrofes
de origem natural ou de
origem antrópico

PROCEDIMIENTO
F1_P03

Catástrofes de origem natural
Consultar os mapas de risco disponíveis para conhecer o nível
de risco da zona perante potenciais catástrofes naturais
Catástrofes de origem acidental e/ou provocados
Identificar origens de possíveis desastres acidentais ou
provocados
•
•
•
•

Considerar a gravidade das consequências mais frequentes
devidas às catástrofes

A partir da avaliação da
vulnerabilidade aos
diferentes perigos
pode-se avaliar o nível
de risco pela
probabilidade da sua
ocorrência e pela
gravidade das suas
consequências

PROCEDIMENTO
F1_P01

Relacionadas com o edifício
Relacionadas com a proteção das coleções
Relacionadas com a própria organização da instituição
Relacionadas com incidentes provocados por agentes
antrópicos externos á instituição

•
•
•

Água
Fogo
Forças físicas (Impactos / Vibrações)

PROCEDIMENTO PARA AUTOAVALIAR OS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO
E PARA DETECTAR OS PONTOS DEBEIS
•
•
•

Auto-avaliar com que recursos de prevenção e proteção conta

Detectar os pontos débeis
Identificar como melhorar a situação.

RECOMENDAÇÃO:
Preencher este QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, como uma LISTA DE VERIFICAÇÃO. Todas as respostas
negativas indicarão MÁXIMA PRIORIDADE
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SIM

NÃO

IMÓVEIS E ENVOLVENTE
A instalação eléctrica cumpre as normas de segurança exigíveis?
O edifício tem para-raios?
Há sistema de deteção de incêndios ligado a algum sistema de vigilância
permanente: central de alarme com monitorização permanente, guarda, etc.?
Está ligado a uma central de alarme?
O sistema de deteção é suficiente e é revista a sua manutenção periodicamente?
Há sistema de extinção de incêndios?
Os sistemas de extinção são adequados, suficientes e é revisto periodicamente?
O pessoal da instituição está tem formação na utilização de extintores?
Os extintores são revistos periodicamente?
O edifício cumpre as normas de sectorização dos espaços face aos incêndios?
Os materiais inflamáveis estão separados e isolados?
Existem mantas ignífugas ou outros sistemas para proteção imediata perante o
incêndio?
Os incidentes com a rede elétrica tem sido baixo e com consequências pequenas?
Tem havido poucos incêndios e as suas consequências tem sido pequenas?
Todos os espaços do edifício estão situados acima da cota de inundação?
A rede de esgotos encontra-se a uma cota inferior à cota mais baixa do edifício?
O sistema de drenagem das águas das coberturas funciona corretamente?
As características das coberturas facilitam o escoamento da água?
As carpintarias exteriores (janelas, portas, claraboias, etc.) são suficientemente
estanques à água?
As redes de abastecimento de água e de saneamento encontram-se em bom estado?
A instituição tem meios para minimizar as consequências do risco de inundações?
Tem havido poucas inundações e estas tem tido consequências ligeiras?
O terreno circundante está livre de elementos que possam cair sobre o edifício
(árvores, postes,…)?
O terreno circundante e o próprio edifício estão a salvo de despreendimentos de
terrenos na proximidade, ou de enxurradas?

CONCLUSÕES:

SIM

NÃO

COLECÇÕES E ELEMENTOS SINGULARES
Os bens são pouco vulneráveis face à ação do fogo?
Os bens armazenados ou expostos estão separados e/ou isolados das instalações eléctricas?
Os bens são pouco vulneráveis face a à ação da água?
Os bens culturais, armazenados ou expostos, estão a salvo da ação da água em caso de
inundação?
Existem caixas, armários e recipientes adequados na instituição para armazenar os bens
culturais?
As estantes, os armários e recipientes são estáveis?
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Os bens expostos nas vitrinas estão presos de forma segura mas com sistemas que não
dificultam a sua retirada em caso de emergência?
Os bens expostos fora das vitrinas de grandes dimensões estão fixos de forma segura mas com
sistemas que não dificultam a sua retirada em caso de emergencia?
Existe pessoal especializado para fazer a evacuação interna dos bens?
CONCLUSÕES:

SIM

NÃO

MEDIDAS PREVENTIVAS E DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS
Existe um plano de autoproteção actualizado?
Existe sinalização de emergências?
Existem saídas de emergência sinalizadas e em bom estado de uso?
As saídas de emergência estão operativas?
Há prática de simulacros de acordo com os planos de autoproteção?
As pessoas que trabalham na instituição recebem formação em emergência periodicamente?
Existe uma lista actualizada dos telefones dos serviços de emergência?
Há coordenação com a Proteção Civil?
Foram atribuídas às pessoas da instituição funções e responsabilidades em caso de emergência?
O edifício tem um plano de manutenção e de reparações periódicas?
Existe um inventário completo das coleções e das peças?
Existe um duplicado do inventário guardado noutro sítio?
Existem procedimentos para o uso das chaves?
Há um sítio pré-definido para guardar as chaves?
Existem procedimentos elaborados de resposta ao incêndio?
Existem procedimentos elaborados de resposta às inundações?
Existem procedimentos elaborados de resposta à intrusão?
Estão identificados os objetos que devem ser salvos em primeiro lugar?
Estão elaborados procedimentos de salvaguarda e evacuação das coleções?
Existem procedimentos de registro para os objetos evacuados?
Existem espaços para guardar temporariamente os bens culturais evacuados?
Existe uma lista dos meios e equipamentos próprios para dar resposta às emergências?
Existe uma lista de fornecedores de equipamentos e materiais para dar resposta à emergência?
Existe uma lista de colaboradores e de instituições colaboradoras?
Existem meios mecânicos suficientes e adequados para o transporte e manipulação dos bens
(carros, roldadas, porta-paletes…)?
Existem técnicos especializados na conservação?
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Existem técnicos de limpeza especializado?
Existem procedimentos de gestão de resíduos e lixos?

CONCLUSÕES:

AUTOAVALIAÇÃO

0

1

2

3

Nível de recursos e resposta perante o incêndio
Nível de recursos e resposta perante a água
Nível de recursos e resposta perante as forças físicas

PROCEDIMENTO
F1_P02

PROCEDIMENTO PARA AVALIAR O NIVEL DE RISCO PERANTE POTENCIAIS
CATÁSTROFES

• Considerar as potenciais consequências das possíveis catástrofes.
• Obter dados da probabilidade de ocorrência e de registro de incidências
• Atribuir um valor ao nível de risco da instituição para as potenciais catástrofes.

RECOMENDAÇÃO: analisar os riscos possíveis, tanto de origem natural como acidental, que
podem afetar a instituição - Para atribuir um dos 4 quatro níveis de risco tem de se ter em
conta a vulnerabilidade/consequências para a instituição e a probabilidade da ocorrência do
perigo.
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NIVEL DE RISCO

ORIGEM

0

1

2

Sismo.
Escorregamento de terras.
Aluimentos

Maremoto

• Fogo
• Inundações

• Queda de escombros

Furacão
Tornado

• Bloqueio de vias de
circulação

Neve/Gelo

• Quebra de vidros

Chuva/Granizo

• Rotura das instalações de
água e de saneamento.

Inundação por subida do nível da água
Mau estado da cobertura
Mau estado da estrutura e/ou dos
sistemas constructivos

• Curto-circuitos. Perda de
eletricidade

Instalação elétrica degradada

• Nuvens incandescentes e de
gases tóxicos

Redes de água/saneamento em mau
estado

• Depósitos de partículas
sólidas, pó, cinzas, lodo,…

Falta de manutenção do edifício

Acidentais
e/ou
Provocadas

CONSEQUÊNCIAS
POSSÍVEIS

• Colapso de estruturas,
fraturas, fissuras

Vulcão
Geológicas
Meteorológicas
Climatológicas

3

Falta de sistemas de deteção e/ou de
proteção
Falta de protocolos e organização
Falta de recursos técnicos
Falta de pessoal e/ou de capacitação
Negligência
Acumulação de “entulhos”, desordem,
falta de limpeza
Presencia de material combustível
Instalações museográficas deficientes
Terrorismo, Actos bélicos,
Vandalismo, Sabotagens

• Infiltração de água pelas
coberturas ou pela subida
das águas
• Mobiliário completamente
estragado
• Danos físicos nos objectos
por queda de parte dos
edifícios, ou por ruína dos
móveis, por fogo, por
humidade.
• Roubo e destruição parcial
ou total

0. Risco inexistente, nenhum caso registado
1. Muito raro, menos de um caso cada 100 anos.
2. Raro, menos de um caso cada 10 anos.
3. Frequente, menos de um caso por ano.
FASE- 1
PROCEDIMIENTO
P03

VULNERABILIDADE FACE A DISTINTOS RISCOS

• Analisar qual o nível de vulnerabilidade que o edifício tem, os espaços e
coleções perante as consequências de uma catástrofe.
• Atribuir um nível de gravidade face a cada um dos principais perigos

RECOMENDAÇÕES: Para avaliar o grau de vulnerabilidade face às catástrofes devem-se considerar as
características físicas dos bens culturais (edifício, peças e coleções) em relação aos três agentes mais
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destrutivos: AGUA, FOGO E FORÇAS FÍSICAS (golpes, impactos e vibrações). O quadro abaixo permite
extrair conclusões sobre a gravidade das consequências causadas por cada um destes agentes, pelo
que se devem seguir as seguintes indicações:





Seleccionar de entre os bens culturais (edifício e coleções), quais são os de maior valor
para serem evacuados.
Considerar que os bens culturais podem ser constituídos por vários materiais, classificando-se
os materiais por grupos: orgânicos, inorgânicos e mistos.
Do resultado do PROCEDIMIENTO 01 pode-se retirar qual o nível de proteção face aos
três agentes: Água, Fogo e Forças físicas.
A partir do resultado obtido com o PROCEDIMIENTO 02 pode-se verificar a probabilidade
de se sofrer consequências graves.
NIVEL DE
PROTEÇÃO

ORGÂNICOS

NIVEL DE RISCO
0

1

2

CONCLUSÕES

3

ÁGUA
FOGO
FORÇAS FÍSICAS
ÁGUA

INORGÂNICOS

FOGO
FORÇAS FÍSICAS
ÁGUA

MISTOS

FOGO
FORÇAS FÍSICAS
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FASE 2.- PREVENÇÃO
Nesta fase é fundamental para desenvolver o Plano de Gestão de Emergência para Bens
Culturais que se deve integrar no Plano de Auto Proteção da instituição. Nesta fase
formulam-se e implementam-se medidas correctivas e preventivas destinadas a mitigar os
efeitos dos possíveis desastres.
O Plano de Gestão de Emergência para Bens Culturais deve conter os seguintes
documentos e procedimentos:
1. Plano de manutenção
2. Implementação de procedimentos de limpeza e de gestão de resíduos
3. Implementação de procedimentos para localização, uso e segurança das chaves
4. Implementação de procedimentos para localização, uso e segurança da
documentação da instituição

1

5. Planos de localização de detectores de incendio e de intrusão e de sistemas de
extinção de incêndios.
6. Planos de localização de quadro de eletricidade, água, gás e outras instalações
7. Lista actualizada de contactos externos e internos para alarme e pedidos de
auxílio
8. Organigrama básico da hierarquia da instituição e da sua actuação face a uma
emergência
9. Documento que identifica os responsáveis de cada área de actuação e define as
suas funções
10. Lista de priorização para salvaguarda e evacuação de peças e coleções
11. Plantas do edifício ou das salas com a identificação do local onde estão as peças
12. Plantas do edifício com a definição dos caminhos de evacuação
13. Escolha de um local de refúgio para guardar as peças e coleções em caso de
emergência e dotação de materiais e equipas para ações imediatas.
14. Definição de um protocolo com a sequência de ações de resposta imediata
15. Definição de um protocolo com a sequência de ações de evacuação
16. Dossier de formulários:
a. Fichas de cada elemento priorizado
b. Fichas para registrar danos
c. Fichas para avaliar os danos

1

Registos, arquivos, relatórios…
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Para se poder elaborar o plano de gestão da emergência prepararam-se os seguintes
procedimentos:

PROCEDIMENTO F2_P01
Com base nas deficiências
detectadas na fase 1,
estabelecer um programa de
possíveis melhoramentos.

PROCEDIMIENTO F2_P02
Atribuir uma prioridade de
proteção e salvaguarda dos
bens culturais (espaços,
peças, e coleções) face à
ocorrência de catástrofes
PROCEDIMIENTO F2_P03
Imaginando um cenário de
desastre, prever a
programação de actuações
imprescindíveis e um plano
de evacuação para fazer
frente às consequências e
para minimizar os seus efeitos
PROCEDIMENTO F2_P04
Dependendo do pessoal com
que a instituição conta e dos
organismos e serviços
externos de auxílio,
estabelecer uma rede de
contactos, um organigrama
básico e uma folha de
procedimentos das equipas a
que se recorrerá.
PROCEDIMENTO F2_P05
Pôr periódicamente à prova
os procedimentos definidos
para familiarizar o pessoal com
esses procedimentos e corrigir
deficiências.

Consultar a avaliação de riscos e adaptar ou melhorar os meios
de prevenção e proteção
• Imóvel e envolvente
• Coleções e peças
• Organização
Considerar as prioridades para o resgaste dos bens culturais e
dos espaços necessários face a uma emergência
• Atribuir um valor de prioridade aos bens culturais, para a sua
salvaguarda e evacuação em caso de emergência
• Identificar a sua localização
• Considerar as possibilidades de evacuação
• Elaborar fichas de salvaguarda para as peças prioritárias

•
•
•
•
•

Considerar as actuações necessárias, imprescindíveis e
possíveis num cenário de desastre
Definir caminhos de evacuação
Definir um local de refúgio para os bens culturais
Guardar num lugar seguro a documentação referente aos bens
culturais
Estabelecer um sistema simples para avaliar os danos
Estabelecer uma lista de actuações de resposta imediata

Considerar o pessoal interno e os serviços externos disponíveis
• Atualizar a lista de contactos que podem dar auxílio e resposta
(internos e externos)
• Elaborar uma folha de procedimentos básicos para os primeiros
momentos
• Definir responsáveis para as ações imediatas
• Definir equipas e atribuir funções

Ensaiar periodicamente os procedimentos de actuação, e corrigir
as falhas detetadas
• Formar o pessoal para responder segundo o plano de
evacuação
• Definir um calendário periódico de simulacros e do plano de
evacuação
• Rever e efetuar correções às deficiências observadas durante o
simulacro
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INTRODUÇÃO DE MELHORAMENTOS PARA REDUZIR OS RISCOS
PROCEDIMENTO
P01

• Melhorar as deficiências detectadas na autoavaliação e o nível de proteção,
obtidos no preenchimento da F1_P01
• Definir e estabelecer protocolos internos que assegurem que se
implementam os melhoramentos.
• Definir os responsáveis e a periodicidades para avaliação dos
melhoramentos implementados

RECOMENDAÇÕES: Levar a cabo estas ações para assegurar a prevenção. Algumas incorporam a
definição de procedimentos tipo “guia”. Definir cada ação em função das necessidades e recursos,
aumentando o seu âmbito se possível. Marcar com uma cruz os objectivos cumpridos.
IMÓVEL E ENVOLVENTE
1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

Estabelecer e pôr em marcha um protocolo básico de ações de manutenção do edifício.
Com uma periodicidade, pelo menos anual, rever: Telhados, caleiras, canalizações, drenagens,
saneamentos, abastecimento de água e instalação eléctrica,
Nomear um responsável de manutenção.
Encarregado de dirigir uma equipa ou supervisionar uma empresa externa e vigiar que se cumpra o protocolo.
Fazer uma campanha de limpeza:
Eliminar todos os materiais que existamà volta do edifício e que não sejam necessários, retirar lixos
acumulados nos espaços interiores, estabelecer um protocolo de limpeza de rotina e de gestão de resíduos.
Nomear um responsável das tarefas de limpeza:
Encarregado de dirigir uma equipa ou supervisionar uma empresa externa, vigiar para que se cumpra o
protocolo.
Assegurar que as janelas e as portas são fechadas.
Rever os fechos e a estanqueidade de portas e janelas, substituir ou reparar as que possuem defeitos.
Instalar um alarme de deteção de incêndios.
Ter em consideração que espaços têm prioridade para a instalação da deteção e alarme de incêndio. Por
exemplo uma sala com objetos vulneráveis ao fogo.
Instalar sistemas de extinção de incendio homologados.
Ter em consideração que espaços têm prioridade para a colocação próxima de extintores. Se for possível
instale bocas-de-incêndio armadas. Estabelecer a periodicidade de revisão dos equipamentos e nomear um
responsável. Treinar o pessoal para o uso dos extintores.
Instalar sistemas anti intrusão.
Decidir que espaços têm prioridade para a instalação de detectores de intrusão e câmaras de segurança
Manter livres as saídas de emergência e os possíveis caminhos de evacuação.
Evitar a acumulação de objetos, mobiliário e outros obstáculos nas saídas de emergência e nos corredores
das possíveis vias de evacuação. Rever periodicamente que este objetivo é cumprido.
Manter separados e isolados os materiais inflamáveis.
Escolher um lugar isolado (ou armários especialmente concebidos para o efeito), para armazenar os
materiais inflamáveis.

COLEÇÕES E PEÇAS

1

Manter em ordem nos espaços, estantes e locais donde se guardam peças e as coleções
Comprovar que não há objetos que dificultem a circulação. Manter as peças e as coleções acima do plano
do solo e manter os objectos frágeis afastados das bordas das prateleiras

2

Comprovar que a fixação dos objetos está correcta

3

Fixar os armários e estantes onde se guardam as coleções.
Comprovar a estabilidade das estantes e armários onde se guardam as coleções. Ter e consideração como
se devem fixar se o edifício está em zona sísmica
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4

Fixar ou dotar de estabilidade as vitrinas e outros elementos ou expositores do museu
Comprovar a estabilidade das vitrinas de exposição (Ter em conta como se devem fixar (se o imóvel se
encontrar em zona sísmica). Rever e melhorar os sistemas de abertura das vitrinas para facilitar uma
possível evacuação. Treinar os responsáveis da evacuação na manipulação das vitrinas.

5

Instruir o pessoal de limpeza sobre os melhores procedimentos em função do âmbito dos bens
culturais
Instruir como manipular adequadamente os objetos durante a limpeza. Evitar o uso de forma indiscriminada
de produtos de limpeza industriais sobre os bens culturais, panos húmidos e espanadores. Se as coleções
são de tipologias variadas, solicitar a assistência e o conselho de um especialista em conservação. Incluir
estes procedimentos no protocolo de rotina diária de limpezas.

ORGANIZAÇÃO
1

2
3

4

Preparar os registros, arquivos e dados.
Realizar cópias dos documentos importantes (planta do edifício, expedientes, inventários das coleções, etc.),
dados e planta de instalações eléctricas, água e saneamento, localização de extintores. Guardar estes
documentos num lugar seguro ou fora da instituição.
Duplicar as chaves.
Fazer cópias das chaves. Guardar num lugar seguro e fora do edifício. Estabelecer um protocolo para aceder
à
h
Recolher
e Registar números e direções de auxílio externo para as emergências
Recolher, registar, difundir entre o pessoal e disponibilizar num lugar acessível os números de telefone de
emergência, Proteção civil, bombeiros, policia. Comunicar com a Cruz Vermelha, Proteção Civil e o
departamento de bombeiros para receber formação nos primeiros auxílios e resposta de emergência.
Executar listas de contactos.
Recolher e registar uma lista de fornecedores locais de bens serviços e equipamentos necessários durante
uma emergência, como por exemplo um armazém ou depósito para a coleção se for necessário evacuá-a.
Incluir contactos dos fornecedores recentes. Estabelecer uma coordenação com associações locais ou
particulares que colaborem em caso de emergência

5

Estabelecer uma hierarquia de actuação perante a emergência.
Estabelecer um canal de comunicação com hierarquização. Atribuir responsabilidades básicas ao pessoal.
Por exemplo: quem se encarrega de dar o alarme e solicitar os serviços de auxílio, (Bombeiros, Proteção Civil,
etc.) para a evacuação, quem fica encarregue de adquirir o que for necessário para a emergência. Preparar
uma lista das pessoas, suas funções, moradas e telefones. Plastificar a lista e distribui-a pelo pessoal. Estas
responsabilidades podem estar distribuídas mesmo que haja pouco pessoal, pois cada pessoa pode assumir
várias funções. Siga para o el Procedimento F2-P04

6

Estabelecer uma lista de prioridades de evacuação e salvaguarda
Elaborar uma lista das peças ou elementos singulares que têm prioridade para ser evacuados ou
especialmente protegidos durante a ocorrência de um sinistro, tendo em conta as distintas situações que se
podem ocorrer em função da natureza do acidente. Elaborar plantas do edifício e assinalar a localização
destas peças na planta. Fazer cópias desta documentação e guardá-las num lugar seguro. Siga para o
Procedimento F2-P02

7

Providenciar equipamentos e materiais necessários para as emergências.
Identificar, mediante uma lista, os equipamentos e materiais disponíveis que se podem usar nas
emergências, como por exemplo extintores de incendio, equipamentos para primeiros auxílios, lanternas,
artigos de papelaria, carros para transporte, rádios que funcionem com pilhas, câmaras, escovas, bolsas de
plástico, baldes, etc. Providenciar um lugar acessível para o armazenamento destes equipamentos, e
sinalizar a localização dos extintores. Nomear um responsável que verifique periodicamente a
disponibilidade de material necessário para as emergências

8

Estabelecer locais de refúgio para a evacuação das peças e coleções e prever meios de transporte
para esta evacuação
Identificar um espaço dentro ou fora do edifício para onde podem ser evacuadas as coleções durante um
sinistro, tendo em conta as diferentes possibilidades em função da natureza do acidente. Prever veículos ou
meios de transporte para evacuar os bens culturais e estabelecer contactos com as instituições ou
proprietários dos referidos veículos
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PRIORIZAÇÃO DE BENS CULTURAIS PARA A SUA SALVAGUARDA EM
CASO DE CATÁSTROFE

PROCEDIMENTO
P02

• Definir um nível de prioridade para os objetos e espaços, para a sua
proteção e salvaguarda em caso de emergência.
• Considerar as possibilidades de evacuação, tendo em conta as
características físicas dos objetos (dimensões, peso, condições de fixação),
os caminhos de evacuação e as necessidades de transporte

RECOMENDACÕES: Este procedimento implica considerar vários aspetos fundamentais:
 A definição do valor dos objetos ou das coleções em função de critérios estabelecidos pela
instituição
 A viabilidade da evacuação dos objetos atendendo a dificuldades que resultam da localização
dos objetos em relação aos caminhos de evacuação, e atendendo às características físicas dos
objetos (dimensões, peso, condições de fixação complexas, etc...)
PRIMEIRO PASSO
Definir uma lista reduzida de objetos, por exemplo 10, 20 ou 30
Para cada objeto, atribuir uma pontuação a cada conceito, sendo 3 o valor máximo e 1 o valor mínimo
Na coluna Prioridade, deve indicar-se com uma cruz a categoria de prioridade do objeto em caso de emergência
Identificar as dificuldades de evacuação do objeto e identificar com o símbolo
dificuldades de evacuação

apenas os objetos com maiores

Conceitos
Objeto
Nº de inventário

Valor simbólico
Carácter
excepcional
(hist, cult, relig)

Valor
económico

Prioridade
Vulnerabilidade
Fragilidade

1

2

3

Possibilidade
de evacuação
Observações

SEGUNDO PASSO
Cada instituição deve elaborar uma lista hierarquizada e priorizada de objetos para evacuação ou proteção
A identificação de dificuldades na evacuação de objetos cuja salvaguarda é prioritária pode implicar a alteração das
suas condições de exposição ou a implementação de meios que facilitem a evacuação.
Deve estabelecer-se uma lista com os resultados da priorização dos vários objetos. Em caso de emergência,
deverá estar disponível uma cópia desta lista fora da instituição.
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Nível de
Identificação/ nº inventário/
prioridade denominação/ coleção

Localização
Edifício/piso/sala

Tipo de
material

Medidas
Peso

Notas

TERCEIRO PASSO
Os resultados devem ser incluídos nos planos gerais da instituição registando numa planta os objetos
prioritários.
PRIORIDADE PARA EVACUAÇÃO OU PROTEÇÃO

MÁXIMA

ALTA

MÉDIA

PROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA UMA EMERGÊNCIA

FASE- 2

PROCEDIMENTO
F2_P03

• Definir caminhos de evacuação seguros e os meios de transporte necessários
• Definir um lugar seguro, dentro ou fora do edifício, como refúgio para se
evacuar os objetos.
• Guardar num lugar seguro uma cópia das fichas de salvaguarda com os
objetos prioritários.
• Elaborar um procedimento simples para registar os danos nos objetos
imediatamente após uma catástrofe
• Estabelecer protocolos de actuação para agir imediatamente após uma
catástrofe

RECOMENDAÇÕES: este conjunto de protocolos constituem o plano de emergência que deverá
estabelecer, com base nas possibilidades de cada instituição, todos os recursos humanos e técnicos que
serão necessários para minimizar os efeitos de uma catástrofe, de modo a que cada instituição possa
mobilizar os meios mínimos imprescindíveis para dar resposta a uma emergência

CAMINHOS DE EVACUAÇÃO
Analisar as plantas do edifício para definir os caminhos de evacuação e os meios de transporte
necessários
Usar como referência a lista de objetos prioritários e a sua localização nos diferentes espaços
Ter em conta as dimensões dos vãos, dos vários pisos (elevados ou não) e das escadas, a largura
dos corredores e outros elementos de passagem
Caso seja possível, estabelecer mais do que um caminho de evacuação, de acordó com a natureza
hipotética das catástrofes
LOCAIS DE REFÚGIO
Definir um espaço idóneo como local de refúgio, dentro ou fora da instituição, para evacuar e guardar
temporariamente objetos.
Caso seja definido um local de refúgio dentro da instituição, garantir que este local está protegido de
eventuais desastres que possam afectar a instituição
Garantir que o local de refúgio possui um nível de segurança adequado, acesso fácil e espaço
suficiente para permitir o armazenamento provisório dos objetos evacuados e para realizar as
primeiras operações de conservação de emergência.
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DOCUMENTAÇÃO
Ter uma lista actualizada com a identificação dos objetos prioritários
Ter um dossier com as fichas de salvaguarda dos objetos prioritários
Ter uma ficha-tipo, fácil de preencher, para a avaliação de danos onde se devem registar os danos
observados nos objetos evacuados e os danos daqueles que não é possível evacuar
Ter uma ficha-tipo, fácil de preencher, para registar os objetos evacuados e o local para onde foram
evacuados
PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO
Para uma resposta imediata: Após haver a garantia de ACESSO SEGURO ao local afectado
Reunir os recursos necessários ao apoio e à emergência na zona de segurança ou no local de refúgio.
Reunir palettes, carros e outros utensílios e equipamentos para o transporte de objetos.
Iniciar as ações para facilitar o acesso e a evacuação. GRÁFICO 1
Para as ações de emergência: Após realizar a avaliação dos danos
Iniciar a evacuação. GRÁFICO 2
Estabelecer uma “cadeia” ou utilizar equipamentos adequados para levantar objetos danificados dos
locais afectados e transportá-os ao local de refúgio designado.
De forma geral, iniciar a evacuação dos objetos prioritários.
Proteger no local os objetos menos danificados e que poderão sofrer danos adicionais caso não sejam
evacuados.
Transportar os objetos adequadamente, colocando-os em caixas ou contentores sólidos
preferencialmente de plástico ou de cartão resistente, até aos locais de refúgio. Evite sobrecarregar os
contentores.
Indicar o conteúdo de cada contentor com um marcador permanente. Nunca escrever directametne
sobre os objetos.
Registar fotograficamente os danos, preencher fichas de registo de danos quando for possível
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GRÁFICO 1
Acesso autorizado às zonas afectadas
RESPONSÁVEL DOS GRUPOS DE
INTERVENÇÃO
Assegurar a estabilidade estrutural do edifício

Proteger os objetos e as coleções não
danificadas

Bombar a água e retirar os escombros

Promover a circulação de ar

Colocar em funcionamento
desumidificadores e ventiladores

Instalar higrómetros e
termohigrómetros

Retirar móveis e outros objetos para permitir
o acesso dentro do edifício

Limpar as superfícies dos pisos para
facilitar o resgate e a evacuação

GRÁFICO 2
Evacuação das coleções
Definir 1 ou mais grupos de trabalho
consoante a dimensão do sinistro
Proteger as coleções com
materiais resistentes para
evitar impactos

Evacuação das coleções
danificadas para zonas seguras

Proteger as coleções com plásticos
devido à água que pode escorrer dos
pisos ou coberturas
Proteger os objetos
individuais para evitar
novos danos

Evacuar as coleções não
danificadas

Evacuar as coleções prioritárias

Se possível, evacuar os objetos de acordo
com a sua classificação de prioridade e
registrar que elementos se evacuam

Manipular os objetos com prudência.
Aplicar procedimentos de conservação de emergência
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ORGANIGRAMA BÁSICO DE RESPOSTA A UMA EMERGÊNCIA
FASE- 2
PROCEDIMENTO
F2_P04

• Folha de procedimentos a utilizar durante a emergência
• Actualizar a lista de contactos que podem dar auxílio e resposta (internos
e externos)
• Definir responsáveis para as ações imediatas
• Definir equipas e atribuir funções

RECOMENDAÇÕES: Mesmo que a instituição tenha poucos funcionários, é fundamental que
todos saibam qual a sua responsabilidade nas ações mais imediatas, devendo estas estar
definidas: o objetivo é definir quem faz o quê e com que ordem de actuação.
Mesmo um plano de ações básico deve contemplar pelo menos esta Folha de procedimentos:
Entrada no edifício, Avaliação da dimensão dos danos e Organização do resgate.

FOLHA DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS
ENTRADA NO EDIFÍCIO




Os responsáveis da operação de emergência dão autorização para acesso
Respeitar totalmente as instruções dadas pelos responsáveis da operação de emergência.
Não entrar em zonas de acesso restrito sem permissão.

COORDENAÇÃO DA
SEGURANÇA
Existe uma pessoa responsável
pela segurança das pessoas e do
edifício

COORDENAÇÃO DA EMERGÊNCIA
Existe uma pessoa que é o coordenador da
emergência: organiza e supervisiona as
operações de salvaguarda das coleções
Comunicar à direção e
aos responsáveis da
avaliação dos bens
danificados

AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DOS DANOS E PRIMEIRAS ACÕES
Existe uma pessoa que centraliza e coordena os trabalhos de avaliação da
situação e que decide conjuntamente com os responsáveis da emergência
acerca das medidas a tomar

Existe uma pessoa que
é responsável pela
comunicação

ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
Existe uma pessoa que é responsável pela organização e coordenação das diferentes operações
de emergência com base no resultado da avaliação dos danos

Solicitar ajuda externa e accionar o
grupo
de
conservadores
e
restauradores, bem como de
outros profissionais e prestadores
de serviços

Definir a localização das
zonas de refúgio
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LISTA DE CONTACTOS DE ENTIDADES QUE PODEM DAR AUXÍLIO E RESPOSTA
(internos e externos)
Auxílio externo

Telefones

Pessoas de contacto

Telefones

Pessoas de contacto

Proteção Civil
Bombeiros
Cruz Vermelha
Serviços Municipais (Polícia local, Guarda
Nacional Republicana)
Equipas internas
Coordenador da Segurança
Coordenador da Emergência
Director/Gestor
Coordenador das actividades de resgate e do
registo de danos
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ORGANIGRAMA E FUNÇÕES
Coordenação da emergência: coordena as operações de emergência e define as equipas que irão
actuar no terreno
Procedimentos de coordenação
•
•
•
•
•
•

Activar todos os contactos com os serviços externos e as entidades responsáveis pela proteção
de bens patrimoniais e culturais
Activar os protocolos de segurança, de interrupção do abastecimento de luz, água e gás, do uso
de geradores de emergência, etc.
Fazer cópias de chaves e de toda a documentação com instruções relativas à salvaguarda de
coleções
Organizar e coordenar as equipas de resgate para a limpeza das zonas afectadas pelo acidente e
a proteção das coleções que não sofreram danos no sinistro mas que podem vir a ser danificadas
Organizar e coordenar a evacuação
Coordenar e supervisionar a lista que identifica os objetos danificados

Avaliação de danos: centraliza e coordena os trabalhos de avaliação da situação e decide,
conjuntamente com os responsáveis da emergência, sobre que medidas tomar
Procedimentos de coordenação
•
•
•
•

Realizar uma primeira avaliação dos danos
Tomar as decisões de priorização das acções
Organizar e coordenar os serviços externos de auxílio ao resgate
Comunicar à direcção e aos responsáveis os resultados da avaliação dos bens danificados

Organização do resgate: organiza o local de refúgio. Solicita ajuda externa em termos de
prestadores de serviços e profissionais para auxílio e conservação dos bens danificados
Procedimentos de coordenação
•
•
•
•
•
•

Coordenar e organizar as operações de resgate
Estabelecer as prioridades das operações de evacuação
Garantir que o registo dos objetos evacuados
Garantir que as intervenções de evacuação são realizadas de acordo com princípios básicos de
conservação e manipulação
Coordenar o registo de danos
Organizar e coordenar a triagem dos objetos no local de refúgio
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FASE 3.- RESPOSTA
Nesta fase, são activados os procedimentos de organização e de actuação em operações
de emergência que se definiram na Fase 2 (Preparação).
Os objetivos que devem ser cumpridos nesta fase são:
•
•
•

Activar os protocolos de actuação e evacuação definidos no plano de emergência
Efectuar uma primeira análise e avaliação dos danos
Implementar as medidas de emergência para la salvaguarda dos bens culturais

Estas medidas de emergência envolvem todas as acções necessárias para a estabilização
adequada, a proteção, o resgate, a evacuação e/ou colocação em segurança, entre outras,
dos bens móveis ou imóveis danificados ou que podem vir a ser danificados. No caso em
que estes bens tenham de ser evacuados e transportados, devem ser definidos espaços
seguros e condições de transporte que sejam adequadas a esses bens.

Protocolos e recomendações
Apresenta-se o seguinte conjunto de rascunhos de protocolos e de recomendações úteis
para levar a cabo as diferentes operações durante a fase de resposta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Classificação da vulnerabilidade de materiais
Princípios gerais de actuação para a salvaguarda de coleções
Instruções básicas para a evacuação de coleções
Modelo de ficha de evacuação
Modelo de formulário para avaliação de danos
Modelo para controlo de registo em operações de resgate
Responsabilidades da equipa de intervenção
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1.

GRAU DE VULNERABILIDADE DOS MATERIAIS

Quadro de referência para conhecer o grau de vulnerabilidade dos materiais mais frequentes dos
bens culturais perante os 3 agentes mais destrutivos: Agua, Fogo e Forças físicas, definindo-se
que o valor 3 é o valor máximo e 1 é o valor mínimo

INORGÁNICOS
vidro/
cerâmica/
metal (estruturas
pedra/
e objetos)
revestimentos
murais

2.

ORGÁNICOS
papel /madeira/
pergaminho/
fibras têxteis,
outros…

pintura sobre
tela/ escultura
policromada

AGUA

1

2

3

2

FOGO

1

21

3

3

FORÇAS
FÍSICAS

3

1

1

2

PRINCIPIOS GERAIS DE ACTUAÇÃO PARA A SALVAGUARDA DE COLEÇÕES

Primeiros momentos:
 Depois de um desastre realizar uma primeira visita de reconhecimento para estabelecer as
prioridades de acção, tendo em conta a lista priorizada de coleções.
 Estabelecer um centro de triagem para ordenar os objetos segundo o seu destino:
Transporte dos objetos:
 Reunir pessoal, equipamentos e materiais numa zona de segurança. Esta zona, se possível,
pode ser no edifício, senão terá de ser fora do edifício.
 Agrupar porta-palettes, ou carros para o transporte do equipamento.
 Fazer uma “cadeia” humana ou utilizar equipamentos para levantar objetos afectados do local
do sinistro e transportá-los aos lugares designados para o seu depósito.
 De maneira geral dar prioridade à evacuação dos documentos mais vulneráveis e às obras mais
valiosas.
 Evacuar os objetos menos afectados, mas que podem ficar mais afectados se não forem
retirados do local.
 Transportar os objetos adequadamente aos lugares de depósito, ou seja, colocá-los em
recipientes ou caixas robustas, preferivelmente de plástico ou de cartão resistente.
 Evite sobrecarregar as caixas ou os recipientes. Escrever o conteúdo de cada caixa/recipiente
no exterior com um marcador permanente. Se se usarem bolsas plásticas proceder da mesma
forma. Não escrever directamente sobre os objetos.
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Embalagem de objetos em caso de inundação:
 No caso de objetos que devem ser secos ao ar livre:
Levar estes objectos o mais rápido possível para o lugar onde vai ficar a secar. No caso
de objetos que podem ficar estragados por serem secos sem controlo, embrulhá-los em
papel encerado ou de silicone ou coloca-os em bolsas tipo "Ziploc". Consultar sempre um
conservador-restaurador sobre qual o melhor procedimento.
 No caso dos objetos que devem ser congelados:
- Agrupar objetos que podem ser congelados juntos para facilitar a sua manipulação depois
da congelação.
- Se o tempo o permitir, embrulhe individualmente os objetos frágeis em plástico de
borbulhas ou até em sacos de plástico. Isto é muito útil para proteger as peças e até se
se necessitar de seleccionar objetos para a congelação ou descongelação.
Intercale entre os livros papel encerado ou papel siliconado, entre as superfícies onde
existe o perigo de transferência de pigmentos de cor ou tinta.
Nas áreas de localização do sinistro (em caso de inundação):
 Alcançar e manter os níveis de humidade e de temperatura o mais baixa possível, mas acima de
0 º C para evitar a congelação das tubagens de água.
 Utilizar ventiladores e/ou desumidificadores para reduzir a humidade e o risco de proliferação
dos micro-organismos.
 Documentar as actividades de resgate (notas escritas à mão, fotografias, gravações de vídeo,
etc.).
 Completar a congelação ou o processo de secagem.

3.

INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA EVACUAÇÃO DE COLEÇÕES

Quando se activa um alarme ou se declara a evacuação:

»
»

Manter a calma.
Informar as pessoas próximas para sair pela saída mais cercana. Sair rapidamente e em
ordem. Ajudar as pessoas com deficiência e os visitantes.

»

Se o perigo não é iminente, tratar dos bens culturais que se encontram numa situação precária
e evitar qualquer situação perigosa.

»

Os responsáveis pela evacuação devem garantir que todas as pessoas abandonaram os
locais de trabalho e se agruparam no lugar designado para as pessoas se encontrarem.

»
»

Fechar as portas e janelas ao sair.
Comprovar que não falta ninguém com a ajuda da lista de pessoal.

Instruções básicas para a evacuação de bens culturais:

»

Em caso de ocorrer uma emergência, só se faz a evacuação bens culturais móveis para fora
do museu nas seguintes circunstâncias:
 Quando se termina a evacuação das pessoas e se garante que não existe risco para as
pessoas que vão evacuar as peças e coleções.
 Se as condições dentro do museu representam um risco imediato para as coleções. Estas
condições podem ocorrer, por exemplo, em situações como incêndios, inundações, ou
sismos entre outras.
 Se as condições existentes fora do imóvel são mais favoráveis para a preservação dos
bens culturais móveis do que as condições existentes no interior do edifício.
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»

Somente o director ou a pessoa encarregada da emergência dará a ordem de evacuar as
coleções e tirá-las para fora do edifício. Todo o pessoal disponível ajudará na evacuação e
na proteção das coleções.
 A evacuação das peças identificadas com prioridade será supervisionada pelos
responsáveis da intervenção.
 As peças que corram risco imediato e as peças que figurem na lista prioritária das coleções
serão evacuadas em primeiro lugar.
 Se as condições o permitirem, devem-se embrulhar as peças e empacotá-las em caixas
de cartão antes de as mover. Se possível, no transporte das peças usar carros que não
introduzam muita vibração
 Os responsáveis da intervenção terão uma ficha actualizada dos objetos prioritários a
evacuar e da sua localização. Estas fichas devem estar no Arquivo do plano de
emergência no escritório da administração.
 Os responsáveis da intervenção, e o pessoal especializado em conservação (se existir),
têm um protocolo básico sobre como manipular e mover os objetos

»

A evacuação das coleções realizar-se-á da seguinte maneira:
 Se não se conseguir garantir as condições de segurança do edifício depois da emergência,
terá de se procurar um (ou mais) local de refúgio temporário.
 As obras evacuadas serão transportadas para o local ou locais escolhidos como refúgio
para guardar os bens culturais.
 Far-se-á um esquema simples para registo dos bens evacuados e dos locais para onde
estes foram, números de registo e localização.

Documentos que devem estar disponíveis:






Lista de hierarquização dos bens culturais
Fichas de evacuação
Definição dos caminhos de evacuação
Fichas de registro dos elementos a evacuar
Escala hierárquica de responsáveis
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ÁRVORE DE DECISÕES EM CASO DE INCÊNDIO~
O incêndio está activo?

Sim

Não

Além dos danos devido ao fogo,
existem danos devido à água?

Os alarmes foram activados?

Sim

Não

Não

Incêndio generalizado

Foco incipiente

Activar os alarmes

Activar os alarmes

Evacuar as zonas por níveis
de dano e atribuir prioridades

Sabe usar extintores?

Não

Consultar a árvore de
procedimentos para casos de
inundação

Separar a documentação de
acordo com o dano em blocos
fáceis de manusear e guardar
em caixas rígidas

Sim

Actuar sobre o foco e
restabelecer a calma

Uma vez protegida, separar
com bae em critérios de
importância cultural, raridade
e valor económico

Evacuar e esperar instruções
numa zona segura

Documentos com valor baixo
ou nulo: abandonar
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Documentos de grande valor:
reproduzir e restaurar

ÁRVORE DE DECISÕES EM CASO DE INUNDAÇÃO
O incêndio está activo?

Sim

Não

Além dos danos devido ao fogo,
existem danos devido à água?

Os alarmes foram activados?

Sim

Não

Não

Incêndio generalizado

Foco incipiente

Activar os alarmes

Activar os alarmes

Evacuar as zonas por níveis
de dano e atribuir prioridades

Sabe usar extintores?

Não

Consultar a árvore de
procedimentos para casos de
inundação

Separar a documentação de
acordo com o dano em blocos
fáceis de manusear e guardar
em caixas rígidas

Sim

Actuar sobre o foco e
restabelecer a calma

Uma vez protegida, separar
com bae em critérios de
importância cultural, raridade
e valor económico

Evacuar e esperar instruções
numa zona segura

Documentos com valor baixo
ou nulo: abandonar
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Documentos de grande valor:
reproduzir e restaurar

4.

MODELO DE FICHA DE EVACUAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO:
FICHA DE AVALIAÇÃO N.º:
NIVEL DE DIFICULDADE

NÍVEL DE PRIORIDADE
Nº INVENTARIO: 9929
OBJETO: Escultura policromada
TÍTULO/CRONOLOGÍA: Virgem com menino. Séc. XII
MATERIAL: Madeira
DIMENSIÕES:
Altura = 65 cm
Largura = 33 cm
Profundidade máxima = 18 cm
PESO APROXIMADO: 5 Kg.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO IN SITU

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

PERIGO/VULNERABILIDADE

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A
EVACUAÇÃO

Incendio

Descarga eléctrica

Inundação

Roubo

Sismo

Agressão física

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO ACTUAL E CAMINHO DE EVACUAÇÃO:

LOCALIZAÇÃO ACTUAL:

DESTINO DURANTE A EVACUAÇÃO:

Planta / sala / parede
RESPONSAVEL DA EVACUAÇÃO:

RESPONSAVEL DA RECEPÇÃO:

DATA DE EVACUAÇÃO:

DATA DE REINGRESSO:
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5.

MODELO DE FORMULARIO PARA AVALIAÇÃO DE DANOS

Para realizar uma avaliação inicial dos danos de bens culturais (peças, documentos,…) ou
edifícios afectados por um desastre consideram-se os seguintes campos de informação:






Que tipo de sinistro? (incêndios, inundações, derrames de produtos químicos)
Que áreas ficaram afectadas?
Que parte da coleção ficou afectada?
Que tipos de danos se observam?

6.

MODELO PARA CONTROLO DO INVENTARIO EM ACTUAÇÕES DE RESGATE

Caixa ou
recipiente Nº

Nome da caixa/recipiente
Secções

Localização
Data

Lista de objetos na
caixa/recipiente

CATEGORÍAS DE SALVAMENTO:
A. Ações de resgate e de preservação de urgência (todo o pessoal sobre a supervisão de um
conservador-restaurador).
B. Ações de urgência por parte dos conservadores-restauradores
C. Está estável e pode propor-se o seu tratamento em fase de recuperação
D. Documentação de perdas (vários departamentos: documentação, registo, conservação, etc.).

Exemplo
Nº
inventario

Objecto

MS239.10

Escultura

Dano
Queimada

Categoria de
salvamento
A

B

C

D

Acção

Anterior
localização

Nova
localização

Documentar
e resgatar

Sala 12,
vitrina F

Refúgio
provisório
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7.

FUNÇÕES DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO

Os elementos apresentados em seguida constituem uma orientação para a definição das
responsabilidades da equipa que irá intervir nos momentos iniciais da emergência. Algumas das
funções definidas no quadro seguinte deverão terminar quando a emergência estiver controlada.
Devem ser mobilizados os esforços necessários até que seja eliminado o problema desde a sua
origem, sem colocar em risco os funcionários, os visitantes e a equipa de emergência.

RESPONSÁVEIS

Coordenador da equipa de
intervenção.

Responsável da segurança
dos trabalhadores que
intervêm no resgate.

Responsável das operações
de resgate dos objetos

Funções
♣ Avaliar a situação e definir o plano de acções
♣ Estabelecer o centro de operações e reunir a equipa de intervenção.
♣ Confirmar as responsabilidades de cada elemento da equipa
♣ Controlar o acesso aos locais do sinistro durante o dia e durante a
noite, após a aprovação prévia dos Bombeiros e/ou da Proteção Civil
♣ Controlar o acesso aos diferentes locais afectos à emergência (locais
de trabalho e locais de armazenamento temporário).
♣ Proporcionar, consoante as necessidades, uma segunda equipa de
vigilância para fazer a vigilância por turnos
♣ Acompanhar os trabalhadores que têm de actuar na reabilitação das
zonas afectadas
♣ Verificar os recursos humanos, financeiros, de comunicação e
materiais que estão disponíveis
♣ Estabelecer um orçamento de contingência e autorizar as aquisições
♣ Informar as autoridades governamentais
♣ Actuar como porta-voz da instituição para os meios de comunicação.
♣ Acompanhar os jornalistas e equipas de filmagem durante as suas
deslocações a locais sinistrados
♣ Acompanhar a reabilitação das zonas afectadas e o eventual retorno
dos bens ao seu local original.
♣ Fazer relatórios de cada etapa das operações
♣ Supervisionar a remoção dos equipamentos danificados
♣ Fazer o relatório com o balanço da intervenção.
♣ Trabalhar em estreita colaboração com o responsável das operações
de resgate
♣Assegurar o bem-estar e a segurança dos trabalhadores que vão
realizar as operações de resgate, nos locais sinistrados ou em outras
áreas designadas.
♣ Garantir que os locais sinistrados não apresentam nenhum tipo de
perigo que ponha em risco a saúde e a integridade física dos
trabalhadores
♣ Proporcionar aos trabalhadores equipamento e meios para que possam
realizar o seu trabalho com segurança
♣ Transmitir ao responsável das aquisições de compras todos os pedidos
para aquisição de equipamentos e meios de proteção adicionais
♣ Preparar os turnos de trabalho
♣ Garantir formação e capacitação a eventuais equipas de voluntários.
♣ Estabelece uma estratégia de resgate que possa ser implementada
logo que seja possível aceder às zonas afectadas.
♣ Supervisiona as condições das áreas de trabalho e armazenamento
dos bens culturais móveis.
♣ Proporciona equipas e evacua rapidamente as obras, objetos e peças
com equipamentos armazenados em caso de sinistro e protege o que
não pode ser evacuado.
♣ Identifica e classifica as obras e objetos de acordo com um sistema de
prioridade determinado pela natureza dos materiais ou pela gravidade
dos danos, em estreita colaboração com o responsável do inventário e de
resgate das obras e do equipamento.
♣Faz com que se apliquem os procedimentos de embalar, identificar,
manipular e transportar.
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Responsável pelos recursos
materiais

Responsável do inventário
dos bens móveis e seu
resgate.

Responsável da evacuação
dos objetos danificados

Responsável de controlo
climático

Responsável pela
documentação de danos e
das actividades de resgate

♣ Faz com que tudo o que foi retirado do sinistro vá para o local de
refúgio pré-definido (local temporário).
♣Assegura-se da disponibilidade de equipamento, da facilidade de
localização e acessibilidade dos materiais necessários para as operações
de resgate e comunica ao responsável das compras toda a necessidade
de equipamentos e materiais adicionais.
♣ Forma equipas de trabalho. Atribui uma ordem de prioridades, às
operações de limpeza superficial, de estabilização, de proteção….
♣ Elabora um registro das operações de resgate e um relatório para o
coordenador principal.
♣ Trabalha em estreita colaboração com o Coordenador principal (que
terá que autorizar as compras), assim como com os diferentes membros
da equipa de intervenção que lhe dirão as suas necessidades de
equipamento, materiais e serviços.
♣Encomenda os equipamentos e materiais necessários para o resgate,
contacta com os fornecedores, recebe e distribui equipamentos e
materiais recebidos.
♣ Administra o orçamento atribuído à intervenção.
♣ Trabalha em estreita colaboração com o responsável das operações de
resgate.
♣ Inclui documentação pertinente (inventários, expedientes de obras,
etc...) das coleções afectadas pelo desastre.
♣ Estabelece um procedimento para o transporte das peças e realiza um
acompanhamento destas durante o seu resgate e deslocação para o local
de refúgio (locais de trabalho, armazéns frigoríficos, empresas de
descontaminação, etc …)
♣ Coordena a devolução dos bens culturais móveis
♣ Decide, de acordo com os conservadores-restauradores, sobre a
conservação dos bens móveis e toma as decisões para o resgate ou não
das obras danificadas.
♣ Trabalha em estreita colaboração com o responsável das operações
de resgate.
♣ Mantem as instalações danificadas em condições climáticas favoráveis
para a proteção de obras e objetos mediante a instalação dos
equipamentos adicionais necessários.
♣ Garante que se ventila e areja a zona.
♣ Garante a eliminação de materiais húmidos ou contaminados.
♣ Isola, de acordo com a necessidade, determinadas obras ou objetos
♣Habilita lugares de armazenamento temporal.
♣ Colabora em estreita colaboração com o responsável das operações
de resgate e com o responsável do inventario e do transporte das obras.
♣Prepara documentação fotográfica do sinistro que testemunhe as
perdas e os danos causados nos espaços e nos bens patrimoniais
móveis.

Baseado no Plan D’intervention Em Cas D’urgence del Western States and Territories Preservations Service
(http://www.westpas.org/course_docs.html). EE.UU
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FASE 4.- RECUPERAÇÃO:
Nesta fase definem-se as operações necessárias para dotar de segurança e proteção as
estruturas dos imóveis, os bens culturais móveis evacuados e termina com a elaboração
dos projectos de actuação e, neste caso, de um Plano Director de Recuperação do
Património Cultural.
As acções a levar a cabo são as seguintes:
•
•
•
•
•

Avaliar pormenorizadamente os danos
Priorizar actuações
Avaliar a necessidade de recursos
Definir actuações a curto, medio e largo prazo
Definir planos de recuperação
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PRINCIPAL BIBLIOGRAFIA E PÁGINAS WEB CONSULTADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Conservación preventiva e Plan de Gestión de Desastres em archivos e bibliotecas
MECD 2010. http://publicacionesoficiales.boe.é/
Developing an emergency response plan For natural history collections
American Museum of Natural History, New York City. May 14, 2004. David Tremain
Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres em México
CENAPRED. 2001
Disaster Preparedness and Recovery Manual for Libraries and Archives
Western New York. Conservation/Preservation Discretionary Grant Program, New York State
Library, Division of Library Development. 3ºEdition 2003.
Entre dos terremotos. Os bienes culturales em zonas sísmicas.
S.B.M. Feilden. ICCROM e Getty Conservation Institute. 1987
Gestión del Riesgo em desastres para el patrimonio cultural.
UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, 2014
Guía para uma plan de proteção de coleções ante emergencias
MECD. 2008
Guidelines for small museums for writing a disaster preparedness plan.
Heritage Collections Council 2000
Handbook on emergency procedures.
ICMS Editor: Willem Hekman (The Netherlands) October 2010
Patrimonio em riesgo: seísmos e bienes culturales. Revista IPCE, nº6
MECD. 2012.http://publicacionesoficiales.boe.é/
Plan d’urgence pour le sauvetage des collections em cas de sinistre: du projet au déploiement
S. Bouvet. 2007
Protocolos de actuación em caso de desastres em os archives
C Bello. À Borrell Diputación de Barcelona. 2007
Pour uma Plan Patrimoine Culturel Et risques Majeurs
Comité Français Du Bouclier Bleu. 2013
Risk preparedness: a management manual for World Cultural Heritage
Stovel, Herb / ICCROM. Rome, Italy / UNESCO. Paris, France, Rome: ICCROM, 1998 ; 145
p. : ill. ; 24 cm. , ISBN 92-9077-152-6 11
Risk evaluation and planning program Application
Heritage Preservation. The National Institute for Conservation. EE.UU. 2005
Rueda de salvamento e de respuesta a emergencias (Emergency response and salvage
Wheel)
Heritage Preservation Washington, DC. Tradução e Revisão: Fundación Antorchas Buenos
Aires, Argentina. 1997
Salvage of materials from the Weston Storage Facility
M.C. Swete. Department of Archaeology and Natural History, Australian National University
2004
Carta de risco do Património Cultural Italiano
P. Baldi. http://www.cartadelrischio.it/spa/info.html
dPlan: The Online Disaster Planning Tool. Northeast Document Conservation Center.
www.dplan.org
“Worksheet for Outlining a Disaster Plan.” In Preservation of Library and Archival Material.
Andover, Mass.: Northeast Document Conservation Center, 2008.
http://www.nedcc.org/resources/leaflets/3Emergency_Management/04DisasterPlanWorksheet
.php
“Disaster Plans,” Conservation Online.
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/disasters/plans/
Heritage Emergency National Task Force. Emergency Response and Salvage Wheel.
Washington,
D.C.: Heritage Emergency National Task Force, 1997.
www.heritagepreservation.org
“Get Disaster Information.” Federal Emergency Management Agency.
http://www.fema.gov/hazard/

Guia para a elaboração de um plano de emergência para instituições culturais

Página 30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Getty Conservation Institute emergency plans
http://www.getty.edu/Search/SearchServlet?col=getty&nh=10&qt=EMERGENCY+PLAN
National Library Of Australia. Collection Disaster Plan [recurso em línea]. Canberra:
Nacional Library, actualizado 2006.
URL: http://www.nla.gov.au/policy/disaster/dispolicy1.html
Bloucher Blue. Francia
http://www.bouclier-bleu.fr/
Heritage Preservation. EE.UU.
www.heritagepreservation.org/REPP
Northeast Document Conservation Center (NEDCC). Disaster assistance
http://www.nedcc.org/welcome/disaster.htm
International Council of Museums (ICOM). http://icom.museum
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) http://www.international.icomos.org
Council on Library and Information Resources CLIR) http://www.clir.org
European Commission on Preservation and Access (ECPA) http://www.knaw.nl/ecpa
Federal Emergency Management Agency (FEMA) USA. http://www.fema.gov
International Committee of the Blue Shield (ICBS) http://www.ifla.org/VI/4/admin/protect.htm
International Council on Archives (ICA) http://www.ica.org
Heritage Emergency National Task Force
http://www.heritagepreservation.org/PROGRAMS/TASKFER.HTM
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Preservation and
Conservation Core Activity (PAC) http://www.ifla.org/VI/4/pac.htm
UNESCO. Archives Portal. Preservation and conservation. Disaster preparedness and
recovery.Available at:
http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/pages/Resources/Preservation_and_Conser
vation/Disaster_Preparedness_and_Recovery/index.shtml

Guia para a elaboração de um plano de emergência para instituições culturais

Página 31

