CONSULTORIA DE ESPAÇOS FUNERÁRIOS:
Serviços de apoio à Gestão Cemiterial
A atual escassez de espaços funerários, sobretudo em grandes cidades onde a capacidade dos
atuais cemitérios é, por vezes, reduzida face às necessidades de uma população crescente,
bem como as mudanças de mentalidade originam novas abordagens na inumação de
cadáveres. Porém, as soluções que têm vindo a ser implementadas nem sempre cumprem um
dos objectivos – a rápida esqueletização dos cadáveres – acarretando dificuldades na gestão
dos espaços funerários. Os nossos serviços de consultoria ajudam a encontrar soluções para
estas questões bem como presta apoio a exumações, necessárias por questões de gestão dos
próprios cemitérios.

Âmbito:
A gestão funerária dos cemitérios nem sempre é uma tarefa fácil. Actualmente várias são as
entidades municipais que se deparam com o grave problema de sobrelotação dos cemitérios
sob sua tutela. Apesar de a lei referir que se pode proceder à exumação após três anos, poucos
são os casos em que os cadáveres apresentam as condições de esqueletização necessárias
para tal acontecer.
Estas ocorrências acarretam diversas dificuldades às entidades gestoras dos cemitérios. Por
um lado, provocam problemas de gestão de espaços, já que impedem a reutilização dos covais.
Por outro, o impacto negativo que estas situações têm nos familiares, que se prepararam para
assistir à exumação das ossadas do seu ente querido e não para a observação do seu cadáver
em decomposição.
Através de uma avaliação cuidadosa das condições de inumação, desde o tipo de sepultura,
passando pela análise do terreno, até ao estado de decomposição dos cadáveres, a nossa
equipa, composta por elementos com larga experiência, fornece serviços de consultadoria com
elaboração de parecer técnico-científico nas áreas relativas ao processo de decomposição.
Desta forma, as entidades gestoras de cemitérios poderão ter uma melhor previsão do tempo
de esqueletização e sugestões práticas para acelerar o processo de decomposição. A avaliação
prévia do estado de decomposição cadavérica permitirá também uma abordagem às famílias
mais humana e digna.
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Recursos Humanos:
A nossa equipa é composta por duas antropólogas com experiência comprovada na área, a
formação específica e contínua e a pesquisa experimental não é esquecida, de forma a
assegurar um serviço de qualidade.
MARIA TERESA FERREIRA
Doutora em Antropologia Forense pela Universidade de Coimbra.
Antropóloga com larga experiência em contextos arqueológicos, forenses e cemiteriais. O seu
doutoramento debruçou-se no estudo da decomposição de cadáveres inumados em
cemitérios portugueses.
MARIA INÊS CRUZ GAMA
Mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Universidade de Coimbra.
Presentemente desenvolve o seu projecto de doutoramento no âmbito da análise comparativa
de sistemas de consumpção aeróbica.

Serviços:
Pareceres técnico-científicos
Apoio a Exumações/transladações
Soluções / Resolução de problemas
Elaboração de relatórios
Pareceres técnico-científicos
Avaliação da capacidade de decomposição de diferentes tipos de inumação através da análise
da sepultura (incluindo análise básica aos sedimentos), ambiente cemiterial e do estado de
decomposição dos cadáveres.
Elaboração de parecer técnico-científico sobre o actual estado e sugestões de melhoramento
das condições de inumação observadas.
Apoio a Exumações/trasladações
Avaliação prévia do estado de decomposição de cadáveres para posterior transladação.
Apoio técnico na preparação das ossadas para trasladação.
Preço mediante orçamento
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