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É muito mais correcto e realista concentrar os esforços para
controlar a fragilidade ou vulnerabilidade de um sistema de
resposta perante as emergências (e assim melhorá-lo) do que
tentar prever a ocorrência de riscos quase sempre imprevisíveis.
Na gestão de riscos cometem-se muitas vezes grandes erros.
Quando se pondera a probabilidade de ocorrência de um
“grande incidente”, os responsáveis baseiam-se muitas vezes
unicamente no historial conhecido até então. Não contemplam,
portanto, que possa ocorrer algo “mais grave” do que já
aconteceu até esse momento. Trata-se de um erro grave, posto
que estes “grandes incidentes” são precisamente aqueles que têm
maiores consequências.
Por muito “grande” que tenha sido o incidente, infelizmente
pode sempre ocorrer outro “maior”, não contemplado. Portanto,
parece ser muito mais adequado actuar mais assertivamente
sobre a vulnerabilidade do sistema do que sobre a duvidosa
previsão de riscos.
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Tudo isto sem abandonar, logicamente, a previsão
científica / técnica de riscos naturais e tecnológicos,
tendo sempre em consideração os efeitos dominó das
catástrofes e o factor humano, muitas vezes ávido de
fazer mal.
A simultaneidade de sinistros requer também não só
conhecer os sistemas de resposta perante as
emergências como tê-los bem desenhados. Desde um
Catálogo de Recursos Móveis verdadeiro, até pessoas
e organizações adequadamente formadas e aptas
para a tarefa.
Estes grandes incidentes e esta simultaneidade de
sinistros podem mostrar-nos a verdadeira fragilidade
dos nossos sistemas de resposta. As tecnologias
aplicadas sem critério podem provocar o caos e a
perda de grandes oportunidades de melhoria.
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SISTEMAS COMPLEXOS EM EMERGÊNCIAS

Hoje em dia, a quantidade de informação de que
se dispõe sobre a gestão de emergências é
gigantesca. Já não são só os dados relevantes para
a resolução dos sinistros (cada vez mais,
felizmente), senão também a informação que se
gera nas redes sociais com o aumento do impacto
que produzem na sociedade. Um mau uso desta
informação pode chegar a ser crítico e provocar
um caos nas consequências de uma má gestão
das emergências. Hoje em dia é fundamental
analisar o problema na sua globalidade. Não fazêlo é um erro crasso.

SISTEMAS COMPLEXOS EM EMÊRGENCIAS
A complexidade –fruto da excessiva e heterogénea
informação– é a condição de um sistema (situação ou
organização) que se integra com um certo grau de ordem,
mas com um número de
elementos e interrelações
excessivo, não se podendo representar de forma analítica ou
lógica.
Em contraposição aos sistemas complexos, os sistemas
complicados também estão formados por várias partes, mas
os vínculos entre estas não fornecem informação adicional.
Como resultado das interacções entre elementos surgem
propriedades novas que no se podem explicar a partir das
propriedades dos elementos isolados (são as chamadas
propriedades emergentes)
Um sistema complexo é adaptativo (CAS, do
inglês Complex Adaptive System) quando tem a capacidade
de alterar o seu comportamento e aprender a partir da
experiência.
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OUTROS INDICADORES
CONTRATOS DE BENEFÍCIO TAXADO
• BENEFÍCIO EMPRESARIAL MÁXIMO REGULAMENTADO EM
EMERGÊNCIAS
• REGULAR OFERTA COM PERDAS DE BENEFÍCIO MÍNIMAS
OU TEMERÁRIAS

REGULAR PROPORÇÃO PROFISSIONAIS FUNCIONÁRIOS /
VOLUNTÁRIOS. (SE UM SOBE, O OUTRO TAMBÉM)
DEFINIR QUE APTIDÕES PROFISSIONAIS/FUNÇÕES SE
PODEM DELEGAR
E QUAIS NUNCA DEVEM SER
DELEGADAS
A AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE NUNCA: SEMPRE PÚBLICA.
• NUNCA PERDER VALOR ACRESCIDO DOS TRABALHADORES
COM FUNÇÕES INFERIORES À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
• CONTEMPLAR A DELEGAÇÃO TUTELADA
• CONTEMPLAR DELITO DE “PREVARICAÇÃO DE APTIDÕES
PROFISSIONAIS/FUNÇÕES” (EXERCER DELIBERADAMENTE
APTIDÕES PROFISSIONAIS/FUNÇÕES QUE NÃO
CORRESPONDEM)

SISTEMAS COMPLEXOS

SOCIALMENTE INTELIGENTES
CONHECER O AMBIENTE SOCIAL

CATÁSTROFES BÉLICAS
CENÁRIO DIFERENTE
EXEMPLO: RESERVISTAS MÓVEIS. TRABALHADORES
DISPONÍVEIS COM LOCALIZAÇÃO VARIÁVEL
DEFINIR SISTEMAS GARANTISTAS ADMINISTRAÇÃO
CIVIL/MILITAR

CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE
ÉTICA (EXEMPO: POSSÍVEL FRAUDE NO PAGAMENTO POR
HORAS TRABALHADAS)
CULTURA PERANTE AS EMERGÊNCIAS
ANTECEDENTES SIMILARES
ORGANIZAÇÃO DAS SUAS ADMINISTRAÇÕES

PRINCÍPIOS:
• RAPIDEZ
• OPORTUNIDADE
• PROPORCIONALIDADE DE MEIOS

OBJETIVOS:
Marcar prioridades:

- Pessoas, vidas
- Bens, meio ambiente

OUTROS INDICADORES:
Índice de Colapso - Índice de Resposta Operativa
Colapso: situação temporal na qual se activa,
dentro do Catálogo de Recursos Móveis
disponível, um alto número de efectivos que
agem durante um período de tempo significativo,
gerando uma alta probabilidade de ter que
deixar sinistros pendentes de poder ser atendidos
com os efectivos adequados (e daí uma maior
probabilidade de bloqueio da organização.
Para ajustar esta situação tem-se em conta
qualquer situação na qual um recurso está
sempre ocupado numa intervenção concreta, não
apenas enquanto atende o sinistro (Duração do
Serviço, DS), senão também o tempo que
transcorre desde que recebe o aviso até chegar à
intervenção (Tempo de Chegada, tch).

Com o objectivo de analisar esta possível situação de
colapso numa organização responsável da gestão de
meios perante uma emergência, formula-se a seguinte
expressão numérica do Índice de Colapso:

IC = IC t + ICDS
IC t = (soma da duração de todos os tempos de chegada de
todos e cada uno dos intervenientes que actuam num
determinado sinistro)

IC DS = (soma da duração de todos os tempos nos quais todos
e cada uno dos intervenientes actuam num determinado
sinistro)

Como valor equivalente, mas em significado
positivo no que se refere à capacidade de dar
resposta a qualquer sinistro ou conjunto de
sinistros define-se o Índice de Resposta
Operativa (%) como 100 - IC (%). Tal como o
nome sugere, valores mais altos serão reflexo
de uma melhor capacidade de resposta de
uma organização.

IRO = 100 - IC
A resposta operativa, traduzida no IRO, permite
optimizar “minimizando os riscos” e/ou
“maximizando a capacidade de resposta”. Este é
a abordagem correcta que se deve dar à gestão
de riscos.
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