O Modelo de Relatório sobre Incidentes de UEMS
1. Quando? (Quando aconteceu o incidente de UEMS?)

2. Onde? (Onde aconteceu o incidente de UEMS?)

Data (ano/mês/dia)

País

/

Hora (h: min) [horário de 24 horas]

/
:

Condições meteorológicas (p.ex. temperatura °C, luz, vento, chuva, relâmpagos)

Cidade
Depósito /nome do local

3. Quem? (Quem é o proprietário ou quem administra o local e o seu conteúdo?)
3.1. Quem é o proprietário ou quem administra o local?
Proprietário

Estatal

3.2. Que tipo de instalação abrigava as munições?
Não estatal

Administrador (se outro)
Detalhes
(p. ex. tipo)

3.2.1. Estatuto do local
de armazenamento?

Permanente
Armazenamento

Armazém construído para este fim

Estrangeiro (p. ex. forças de
manutenção da paz)

Grupo armado

3.2.2. Que tipos de
atividades acontecem
no local?

Outros (p. ex. empresas estatais),
especificar:

Outros (p. ex. gangue criminoso),
especificar:

3.2.3. Qual era o modelo
da instalação de
armazenamento?

Polícia

Militar

Empresa privada

Temporário

Processamento
Recebimento /expedição
Armazém não construído para este fim
Paiol
Desconhecido

3.3. Que tipo de material militar estava em stock no local?
Comentários (p. ex. idade, origem, tipo e condições das munições)

Tipo de material ou munições

Quantidade /medida
(estimativa total, fornecer quaisquer dados disponíveis)

Aeronave

Blindado de artilharia

Quantidade (em números)

Bomba de fragmentação

Explosivos e pirotecnia

Peso (em toneladas)

Minas

Naval

Armas leve e armas ligeiras

Desconhecido

4. Porquê? (Por que ocorreu o incidente de UEMS?)
(p. ex. degradação da munição; armazenamento deficiente ou infraestrutura deficiente;
manuseamento incorreto do material ou queda do mesmo; eventos externos, ambientais
(como inundações e incêndios); segurança deficiente; más condições de trabalho)

Valor (indicar a moeda)

5. O quê? (O que aconteceu como resultado da explosão?)
5.1 Qual o tamanho da área afetada?

5.2. Quem foi afetado pela explosão?

Raio da explosão (km)

Vítimas (total)

sim

(distância da expansão de ondas
de pressão para fora da explosão)

não

5.3. Que estrutura foi danificada ou destruída na explosão?
desconhecido

Se sim, no de vítimas nas instalações
no de mortes de civis, de não funcionários

Raio de fragmentação (km)

Feridos (total)

(distância afetada pelas munições,
explosivos, armas e detritos, representando um risco permanente)

sim

não

Tipos de estrutura danificada (selecionar todos que se aplicam)
Escolas
Habitações
Serviços de saúde
Centros de transportes
Outros, especificar:

desconhecido

Se sim, no de feridos entre o pessoal das instalações
no de feridos entre civis, entre não funcionários

Custo total dos danos
(indicar a moeda)

Comentários
5.4. Quais são as outras consequências de uma UEMS?
Reação do governo
Investigação de segurança

Investigação legal

sim
não
n/a*
Compensação
Se sim, quantas famílias receberam compensações?

Impacto político (p. ex. altos funcionários serem repreendidos, rebaixados, condenados ou presos)

Outros impactos (p. ex. no meio ambiente, económico, social ou de saúde)

6. Como? (Como reagiu o Estado e a comunidade internacional?)
Foi implementado um
plano de emergência?
sim

não

Presença prévia de peritos de EOD** no local?
sim

não

desconhecido

n/a*

Pessoas evacuadas
Se sim, quantas?

sim

Se sim, o desalojamento foi

não

n/a*

temporário ou

permanente?

Custo total das compensações
(indicar a moeda)

Pessoa que comunica, informações para contacto
Realojamento de pessoas desalojadas
sim
não
n/a*

Nome

Se sim, quantas?

Instituição

Remoção de UXO***
sim
não
n/a*

Morada

Detalhes (p. ex. quantidade ou peso em toneladas)

Comentários (p. ex. nomes dos agentes que prestam assistência, incluindo local, nacional ou internacional)

Telefone
E-mail

* n/a: não aplicável

** Explosive ordnance disposal (desativação do arsenal explosivo)

Small Arms Survey
Graduate Institute of International and
Development Studies
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E
CP 136 – 1211 Geneva, Switzerland

*** Unexploded ordnance (engenhos não deflagrados)

Pode fazer o download deste formulário em:
www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools
Envie os formulários preenchidos para Benjamin
King via e-mail benjamin.king@smallarmssurvey.org
ou por correio normal (endereço à esquerda).

Extraído da publicação
Unplanned Explosions at Munitions Sites (UEMS):
Excess Stockpiles as Liabilities rather than Assets
editado Eric G. Berman e Pilar Reina (publicado em junho de 2014).
Disponível em: www.smallarmssurvey.org/?UEMS-tools

