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PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO
O Homem vive em sociedades cada vez mais complexas e artificiais, numa aparente harmonia
com a natureza, mas sujeito a riscos e a fenómenos naturais intensos, provocando
frequentemente, o desequilíbrio entre o ambiente social e o ambiente natural.
Com a evolução tecnológica, a criação de novos tipos de indústria e a utilização de diferentes
tipos de substâncias perigosas, têm provocado o surgimento de outro tipo de catástrofes –
acidentes tecnológicos.
Os acidentes tecnológicos, derivam da actividade humana, causam danos graves ao Homem e
ao meio Ambiente, mas são acontecimentos súbitos e não planeados.
Em face dos riscos a que todos nós estamos sujeitos, é urgente criar medidas de auto
protecção e de minimização do risco de acidente contribuindo para a aquisição de hábitos de
segurança.
A protecção civil tem-se empenhado em acções de informação e na elaboração e ensaio de
planos de emergência nas escolas para assegurar condições de segurança às pessoas e bens,
incentivando a realização de exercícios e simulacros, por forma a testar e consolidar
conhecimentos ministrados aos intervenientes, visando uma optimização de atitudes e
comportamentos.
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Há, actualmente, uma crescente preocupação com a segurança nas escolas cabendo aos
órgãos de gestão, a responsabilidade da elaboração e a implementação do plano de
emergência na escola. A população escolar é uma população mais vulnerável dada a faixa
etária que abrange, razão pela qual devem ser os adultos (docentes, auxiliares e pessoal
administrativo), a zelar pela sua protecção e segurança.
Prevenimos quando se criam as condições para que os acidentes não ocorram e planeamos
quando, antecipadamente, fornecemos a informação sobre os procedimentos correctos a
adoptar em situações de emergência.
Assim, para a elaboração do plano de emergência do estabelecimento escolar, começamos por
identificar os perigos, avaliar os riscos presentes e encontrar as soluções mais apropriadas
para os problemas relativos à segurança, passando pela formação e treinos periódicos do
pessoal docente, discente, auxiliar e administrativo.
É importante o incremento de níveis de conhecimento, dado que uma população esclarecida é
uma população mais protegida, fortalecida e interventiva.
As medidas indicadas neste documento, visam atingir o universo de utilizadores da escola,
classificados por pessoal docente e discente, funcionários e pessoal administrativo, que em
caso de acidente, este possa ser minimizado perante a operacionalidade da prestação das
medidas preventivas e/ou de emergência.
Assim, a implementação deste Plano de Prevenção e Emergência na escola, pretende que o
espaço escolar seja cada vez mais seguro num processo de interacção entre toda a
comunidade escolar.

2 - CONCEITO DE PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA
2.1 - CONCEITO
Um plano de prevenção e emergência define-se como a sistematização de um conjunto de
normas e regras de procedimento, que se destinam a evitar ou minimizar os efeitos das
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catástrofes que possam ocorrer em determinadas áreas, gerindo, de uma forma optimizada, os
recursos disponíveis.
Assim, este plano de prevenção e emergência constitui um instrumento simultaneamente
preventivo e de gestão operacional, uma vez que, ao identificar os riscos, estabelece os meios
para fazer face ao acidente e, quando definida a composição das equipas de intervenção, lhes
atribui missões.
Tem como principal objectivo, planear a actuação humana face às possíveis situações de
emergência que possam ocorrer no estabelecimento escolar.

2.2 - RAZÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO
A elaboração deste plano de prevenção e emergência tem como finalidade:
•

Identificar os riscos e procurar minimizar os seus efeitos;

•

Estabelecer cenários de acidentes para os riscos identificados;

•

Definir princípios, normas e regras de actuação face aos cenários possíveis;

•

Organizar os meios e prever missões para cada um dos intervenientes;

•

Permitir desencadear acções oportunas, destinadas a limitar as consequências do
sinistro;

•

Evitar confusões, erros, atropelos e a duplicação de actuações;

•

Prevenir e organizar antecipadamente a evacuação e intervenção;

•

Permitir rotinas de procedimentos, os quais poderão ser testados, através de
exercícios e simulacros.

Por isso, o plano de prevenção e emergência terá as seguintes características:
• Simplicidade
Simples e conciso, para ser bem compreendido por parte de quem o executa;
• Flexibilidade
Para permitir a sua adaptação a situações não coincidentes com os cenários
inicialmente previstos;
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• Dinâmico
Podendo ser actualizado em função do aprofundamento da análise de riscos, da
evolução quantitativa e qualitativa dos meios humanos e materiais disponíveis e
sempre que hajam obras de remodelação ou ampliação das instalações;
• Adequação
Pretende-se que seja adequado à realidade do nosso estabelecimento escolar e aos
meios existente
• Precisão
Pretende-se que seja claro na atribuição de competências e responsabilidades.
O plano de Prevenção e Emergência tem os seguintes objectivos gerais:
•

Dotar a escola de um nível de segurança eficaz;

•

Limitar as consequências de um acidente;

•

Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de autoprotecção a adoptar, por parte de professores, funcionários e alunos, em caso de
acidente;

•

Co-responsabilizar toda a população escolar no cumprimento das normas de
segurança;

•

Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a
salvaguarda de pessoas e bens, em caso de ocorrência de uma situação
perigosa;

O Plano de Prevenção e Emergência contempla os seguintes objectivos específicos:
•

Conhecimento real e pormenorizado das condições de segurança do nosso
estabelecimento escolar;

•

Correcção das situações disfuncionais detectadas;

•

Maximização das possibilidades de resposta dos meios de 1ª intervenção:
4
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•

Organização dos meios humanos, tendo em vista a actuação em situação de
emergência;

•

Elaboração de um plano de evacuação das instalações escolares;

•

Elaboração do plano de actuação.

Etapas de elaboração
A elaboração do nosso Plano de Prevenção e emergência inclui os aspectos de natureza
preventiva que, em conjunto com a organização interna e as instruções de segurança,
constituem etapas sistematizadas e sequencialmente elaboradas, indispensáveis à sua
operacionalidade, em qualquer situação de emergência.
•

Plano de Prevenção é constituído por:
-

Caracterização do espaço

-

Identificação de riscos

-

Levantamento de meios e recursos

-

Regras de exploração e comportamento

-

Programas de conservação e manutenção

-

Caderno de registo de segurança

•

O Plano de Emergência é constituído pela organização e Instruções de
Segurança.
-

Organização de segurança
- Estrutura interna de segurança
- Plano de evacuação
- Plano de actuação
5
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-

Instruções de segurança
- Instruções gerais
- Instruções particulares
- Instruções especiais

3 - PLANO DE PREVENÇÃO
3.1 - CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO
A caracterização do espaço implica um conhecimento rigoroso do espaço físico e humano da
escola e diz respeito, quer aos aspectos físicos (descrição genérica das instalações), quer aos
aspectos humanos (índices de ocupação ao longo do dia).
Nos aspectos físicos incluímos:
•

A Localização geográfica
Na planta de localização do edifício escolar, em anexo, foram identificadas as vias
de acesso dos socorros exteriores, a localização da Protecção Civil Municipal, o
quartel dos bombeiros da área, a esquadra da PSP, unidade de saúde (Hospital
do Barreiro e Centro de Saúde do Lavradio) e os locais externos de maior risco
(Anexo A);

•

O Enquadramento de edifícios e espaços livres
Numa planta de enquadramento foi assinalada a disposição das construções
escolares, entrada geral de água, as vias de circulação interna, saídas e locais de
concentração ou pontos de reunião (Anexo B);

•

Descrição das instalações
Foi feita uma caracterização das instalações evidenciando-se o nº de pavilhões,
pisos, salas de aula, gabinetes, laboratórios, cozinhas e outras instalações
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especiais, que se encontra em ficha apropriada, prevendo-se uma actualização
sempre que forem introduzidas alterações de fundo (Anexo F);
•

Identificação das fontes de energia
- Em toda a escola foram identificados um quadro geral situado no polivalente e
vários quadros parciais de electricidade, distribuídos pelos vários corpos (Anexo
C);
- Rede de distribuição de gás natural (Anexo C);

•

Localização de equipamentos de combate a incêndio
- rede de incêndios armada (RIA), que se encontra distribuída pela periferia da
escola (Anexo C);
- extintores portáteis, localizados em vários pontos da escola e identificados em
planta de localização (Anexo C).

Os aspectos humanos referem-se a:
•

Recenseamento da população escolar (alunos, professores e funcionários);

•

Períodos de funcionamento da actividade escolar (Anexo D).

3.2 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
Na identificação dos riscos, referimos a existência de riscos internos e riscos externos.
Os riscos internos decorrem das próprias instalações, dos materiais existentes no
estabelecimento e ainda da actividade escolar, pelo que procedemos:
- Ao levantamento exaustivo, de todos os locais que apresentam riscos
potenciais, tais como a cozinha, laboratórios, rede de gás e termoacumuladores, devidamente assinalados em planta de localização;
- Previsão de efeitos, directamente relacionada com a necessidade de
evacuação.

7
PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO

Os riscos externos estão intimamente relacionados com a localização do edifício escolar e
podem classificar-se em riscos de origem natural e de natureza tecnológica.
-

riscos de origem natural (sismo, inundação e outros);

-

riscos de natureza tecnológica, que se relacionam com a proximidade de
instalações fabris perigosas (Área de serviço a cerca de 300 m da escola,
armazéns ou industrias de produtos químicos) e acidentes com veículos de
transporte de mercadorias perigosas junto ao estabelecimento escolar (ex:
matérias tóxicas, corrosivas, gases, produtos inflamáveis, etc.)
Incêndios e explosões, com libertação de gases tóxicos

3.3 - LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS
Fez-se um levantamento dos meios e recursos existentes na Escola e que, numa situação de
emergência, permitem às equipas internas intervir, com vista a minimizar os efeitos dos
acidentes que eventualmente se venham a produzir.
•

Equipamentos de 1ª Intervenção;
-

Extintores;

-

Rede de incêndios armada.

A localização adequada, que se registou numa planta (Anexo C) está identificada por uma
simbologia própria, através de modelos normalizados. A sua operacionalidade será garantida,
através de revisões periódicas, nunca superior a um ano.
•

Sistemas de iluminação e sinalização
- Iluminação de emergência
A Escola deve estar dotada de blocos autónomos de iluminação que garantam um
nível luminoso suficiente, condição para uma evacuação ordeira;
- Sinalização de segurança
Os itinerários de evacuação e saídas, bem como os equipamentos de combate a
incêndio e outros relacionados com a segurança, estão identificados com sinais
próprios, através de modelos normalizados.
8
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A iluminação de emergência e a sinalização são factores fundamentais para o reconhecimento
dos obstáculos e identificação do percurso a seguir para uma evacuação correcta. Evitam
acidentes pessoais e reduzem o pânico.
•

Meios de Alarme e alerta
-

campainha ou sirene;

-

rede de botoneiras de alarme;

-

telefone.

Consideram-se meio de alarme, os que permitem informar a população escolar da ocorrência
de um sinistro e meios de alerta os que se utilizam para a chamada de socorros externos.
Em caso de ocorrência de sinistro, será emitido um sinal sonoro de evacuação, audível em
qualquer ponto das instalações com uma tonalidade diferente dos toques de entrada e saídas
das aulas, por forma a garantir o aviso atempado de todos os utentes. Integrado nas acções de
formação a levar a cabo na escola, atempadamente, será divulgado o sinal sonoro para
reconhecimento dos códigos utilizados.
Por outro lado será estabelecida uma comunicação com os bombeiros da área através de
telefone, localizando-se o nº de telefone em local bem visível.
•
Dado que

Meios automáticos de detecção e extinção de incêndio
este estabelecimento de ensino não tem regime de internato de alunos, é

dispensável a instalação de um sistema automático de detecção de incêndios.
Em zonas de risco acrescido, devido a elevada carga de incêndio, tais como armazéns ou
instalações de valor patrimonial significativo, é conveniente a instalação de um sistema de
detecção e extinção automática de incêndios. (talvez nos laboratórios de Ciências-FísicoQuímicas
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3.4 - REGRAS DE EXPLORAÇÃO E DE COMPORTAMENTO
De acordo com o disposto do nº 2, alínea c) do artigo 16º, Anexo à Portaria nº 1444/2002 de 7
de Novembro, devem ser observadas as seguintes regras de exploração e de comportamento,
nomeadamente:
•

Boas acessibilidades aos meios de socorro;

•

Desobstrução dos caminhos de evacuação e saídas;

•

Operacionalidade dos meios de 1ª intervenção e dos equipamentos de segurança
em geral;

•

Funcionalidade dos meios de alarme e alerta;

•

Boas condições de conservação da sinalização de segurança e iluminação de
emergência;

•

Conservação dos diferentes espaços do estabelecimento em condições de limpeza
e arrumação adequadas;

•

Segurança na manipulação e no armazenamento de matérias e substâncias
perigosas.

3.5 - PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
Ainda nos termos do nº 3, alínea b) do Artigo 16º, Anexo à Portaria nº 1444/2002 de 7 de
Novembro, são realizados programas de conservação e manutenção periódicos de todos os
dispositivos, instalações e equipamentos, de pelo menos uma vez por ano.

3.6 - CADERNO DE REGISTO DE SEGURANÇA
O estabelecimento de ensino possui um caderno de registos, destinado a ocorrências
relevantes no âmbito da segurança (nº 3, alínea c) do Artigo 16º, Anexo à Portaria nº
1444/2002 de 7 de Novembro).
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Os Anexos E, F, G e H, elaborados pelo ministério da educação, foram adoptados pelo
estabelecimento de ensino e constam no Caderno de Registo de Segurança, o qual
compreende, designadamente, os seguintes elementos:
-

Relatórios de vistoria e inspecção, realizados pelo Serviço de Bombeiros e Protecção
Civil;

-

Anomalias observadas nas operações de verificação, conservação ou manutenção das
instalações técnicas, incluindo datas da sua detecção a da respectiva reparação;

-

Descrição sumária das modificações, alterações e trabalhos perigosos efectuados no
estabelecimento, com indicação das datas do seu início e finalização;

-

Relatórios sucintos das acções de instrução e de formação, bem como dos exercícios
de segurança visados no artigo 19º da referida portaria, com menção dos aspectos mais
relevantes.

O Caderno de Registo da Segurança deverá ser guardado em lugar seguro, conjuntamente
com os planos de prevenção e de emergência e outra documentação afim.

3.7 - INSTRUÇÃO, FORMAÇÃO E EXERCÍCIOS DE SEGURANÇA
Nos termos do Artigo 16º, Anexo à Portaria nº 1444/2002 de 7 de Novembro, devem ser
verificadas as seguintes regras:
- No estabelecimento de ensino será instituído um programa para sensibilização e
instrução de todo o pessoal no domínio da segurança contra incêndio;
- Após o início de cada ano lectivo, no prazo máximo de 30 dias, serão realizadas
acções informativas ao pessoal docente e não docente, para melhor conhecimento
das instalações e esclarecimento das regras de exploração e de comportamento
estipuladas no plano de prevenção;
- No caso da nossa escola, com uma lotação de ocupação superior a 500 pessoas,
(cerca de 870 ocupantes), serão promovidas acções de formação com instrução aos
delegados de segurança e exercícios para treino dos planos de actuação e de
11
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evacuação, envolvendo todos os ocupantes do estabelecimento, com vista à criação
de comportamentos rotineiros e de actuação, para aperfeiçoamento dos planos em
causa;
- Os simulacros a realizar, como exercício de evacuação, quando envolvam substâncias
fumígenas, serão levadas a cabo com informação prévia dos ocupantes e com a
colaboração dos bombeiros e da protecção civil.

4 - PLANO DE EMERGÊNCIA
4.1 - ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA
A Organização da Segurança refere-se a aspectos distintos, mas complementares da
preparação interna para a actuação na emergência e visa garantir que, de imediato se tomem
as medidas necessárias à preservação da vida e dos bens. Nela estão contidas:
•

Estrutura interna de segurança;

•

Plano de evacuação;

•

Plano de actuação.

4.1.1 - Estrutura interna de segurança
De forma a proteger as pessoas e os bens constituímos um sistema organizativo interno, a
activar em situação de acidente, com a finalidade de o controlar, tão cedo quanto possível.
Face às características do estabelecimento de ensino, nomeadamente número de blocos e de
ocupantes, serão designadas pessoas (professores, funcionários e alunos) que, numa situação
de emergência, possam desempenhar as funções operacionais específicas.
Esta estrutura de dimensão e composição variável, integra os seguintes elementos, conforme
organigrama no Anexo I, podendo algumas tarefas ser exercidas cumulativamente pela mesma
pessoa:
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•

Um Órgão de comando, constituído por:
- Chefe de segurança – avalia eventuais situações de emergência, encontra
soluções apropriadas para os problemas à segurança dos seus ocupantes
e coordena as acções a desenvolver (presidente do Conselho Executivo).
- Coordenador do bloco – coordena e orienta a acção das equipas de
intervenção (auxiliar de acção educativa de serviço no respectivo bloco).

Na entrada de cada bloco será colocado um Organigrama de Estrutura interna de
Segurança.
•

Equipas de Intervenção
- Alarme – acciona o sistema de alarme acústico que denuncia a ocorrência;
- Alerta – avisa os bombeiros/protecção civil;
- 1ª Intervenção – utiliza os extintores e/ou rede de incêndio armada;
- Cortes de energia – procede ao corte de energia eléctrica e gás;
- Evacuação – controla a evacuação e encaminha os ocupantes para as
saídas;
- Informação e vigilância – presta esclarecimentos aos socorros externos
sobre o local do acidente e/ou sinistrados e regula a circulação de pessoas e
viaturas;
- Concentração e controlo – reúne no ponto de reunião a população escolar
e procede à sua conferência.

No dimensionamento da estrutura interna de segurança, devem ser nomeadas duas pessoas
para cada cargo, tendo em consideração períodos de férias ou outro tipo de ausências.
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4.1.2 - Plano de evacuação
A evacuação será decidida e ordenada, pela Direcção da Escola (chefe de segurança). Pode
ser parcial, envolvendo apenas parte da estrutura escolar, já que uma evacuação geral poderá,
não só ser desnecessária, como prejudicial ao desenvolvimento das operações.
No plano de evacuação consideramos:
•

Identificação de saídas
Foram devidamente assinaladas as saídas normais e as saídas de emergência que
conduzem ao exterior dos edifícios. Foram ainda identificadas as saídas para fora
do recinto escolar.
Consideram-se saídas normais as utilizadas em período de funcionamento regular
do estabelecimento escolar e saídas de emergência as que são utilizadas
cumulativamente com aquelas, no caso de ocorrência de um sinistro.

•

Definição de caminhos de evacuação
Visa encaminhar, de maneira rápida e segura os ocupantes para o exterior ou para
uma zona isenta de perigo. Por isso, apresentamos um itinerário normal
(percurso a utilizar prioritariamente) e um itinerário alternativo (quando o itinerário
normal se encontrar impraticável). A sinalização de segurança deve ter em conta
este conceito.

•

Programação da evacuação
-

A evacuação deve ser programada, isto é, deve ser definida a ordem de
saída, de acordo com o local de ocorrência do sinistro e a proximidade das
saídas:

-

Para cada grupo de evacuação (turma), deve existir um “chefe de fila”,que
deve ser o delegado de turma e na falta deste o subdelegado de turma
escolhidos de entre os alunos, que será encarregue de abrir a porta da
sala, ao soar o sinal de alarme, e seguir à frente e ainda um “cerra-fila”,
14
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normalmente o professor que fechará a porta, depois de se certificar da
saída de todos os alunos. O grupo será encaminhado para o local de
concentração, conforme indicado na planta de emergência.
-

Na eventualidade de existirem, na população escolar, alunos com
necessidades especiais de locomoção e mobilidade, serão previamente
designadas pessoas para apoio e condução da sua evacuação.

•

Identificação dos pontos críticos
Consideram-se pontos críticos os locais de cruzamento de vias, escadas e de
saídas para a rua. Neles deverão utilizar-se os “sinaleiros” (auxiliares de acção
educativa), que orientem as pessoas nos percursos e saídas a utilizar em situação
de emergência, por forma a evitar grandes concentrações, habitualmente
geradoras de pânico.

•

Selecção de locais de concentração
Os locais de concentração são designados de pontos de reunião. São espaços
amplos e seguros, situados no exterior dos edifícios escolares, (campo de jogos ou
outro espaço seguro), para onde devem convergir e permanecer todas as pessoas.
ELABORAÇÃO DAS PLANTAS DE EMERGÊNCIA

As plantas de emergência são um instrumento essencial para garantir uma evacuação rápida e
eficaz.
Representam graficamente o plano de evacuação do estabelecimento e são necessárias para
a correcta formação e sensibilização dos utilizadores do estabelecimento.
São fundamentais para auxiliar o comportamento das pessoas utilizadoras do estabelecimento
antes e durante a emergência.
Com base nas plantas de arquitectura e em todos os estudos efectuados anteriormente, foram
elaboradas plantas de emergência, onde constam: vias de evacuação, localização de saídas,
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pontos de reunião, meios e recursos existentes, locais de corte de energia eléctrica, gás e
água, e ainda outras informações consideradas convenientes.
As plantas de emergência estão afixadas junto da entrada principal do estabelecimento
escolar, à entrada de cada bloco, em zonas de permanência de pessoas (átrios de acesso,
refeitórios, vestiários, biblioteca, sala de professores, secretaria, tec.) e outros pontos
estratégicos (Anexo C).

4.1.3 - Plano de actuação
O plano interno de actuação define os procedimentos a adoptar, por forma a combater o
sinistro e minimizar as suas consequências, até à chegada dos socorros externos.
Assim, os escalões de mobilização na eventualidade de ocorrência de um incêndio, por
exemplo, devem incidir sobre as seguintes fases:
•

Reconhecimento, combate e alarme interno:
- Qualquer pessoa que se aperceba de um foco de incêndio deve de imediato
avisar a Direcção da escola (Chefe de Segurança). Verificar se existem
pessoas em perigo, afim de lhes prestar apoio, e utilizar os meios de extinção
disponíveis;
- A Direcção da escola, responsável pela Segurança, deve certificar-se sobre a
localização exacta, extensão do sinistro e se há vitimas a socorrer. De acordo
com as características e dimensão da situação deve avisar os coordenadores
de bloco, accionar o alarme interno e alertar os bombeiros.

Os coordenadores de blocos accionam as equipas de evacuação e 1ª intervenção que vão
actuar em simultâneo, bem como as equipas de corte de energia e de concentração e
controlo.
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•

Evacuação
- Dada a ordem para abandono das instalações, a equipa de evacuação,
(constituída pelos “chefes de fila”, “cerra-fila” e “sinaleiros”) orienta os
ocupantes para as saídas. Compete ao “cerra-filas” (professor) conferir os
alunos no ponto de reunião. No anexo J, instruções de segurança,
apresentamos os procedimentos a ter em conta durante a evacuação.

•

1ª Intervenção
- A equipa de 1ª intervenção deve utilizar de imediato os extintores e/ou redes de
incêndio mais próximas do local do sinistro;
- Se não for possível controlar o foco de incêndio, informa o coordenador de piso
ou bloco e abandona o local.

•

Corte de Energia
- De acordo com as instruções do coordenador, as pessoas nomeadas procedem
ao corte geral ou a cortes parciais da energia eléctrica e fecho das válvulas de
gás.

•

Concentração e controlo
- Esta equipa reúne as pessoas dispersas pela escola e procede à conferência de
toda a população que abandonou o edifício.
- Caso se verifiquem desaparecidos, devem ser avisados o chefe de segurança e
os bombeiros.

•

Informação e vigilância
- Ao ser accionado o sinal de alarme interno, esta equipa, de acordo com as
instruções do chefe de segurança, deve dirigir-se para as portas de acesso à
escola, a fim de informar os socorros externos sobre a localização exacta do
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sinistro e pessoas em perigo. Deve ainda, controlar e orientar a movimentação
de pessoas e veículos;
- Para além dos procedimentos acima referidos, compete ao chefe de segurança
determinar, após indicação dos Bombeiros, o regresso às instalações.
Como complemento do Plano de Emergência, foram elaboradas, distribuídas e afixadas junto
das Plantas de Emergência e nas salas de aula as INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

4.2 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
As instruções de Segurança sendo imprescindíveis para uma prevenção eficaz em qualquer
tipo de instalações foram elaboradas de forma simples e clara, tendo como base os riscos de
incêndio e pânico, uma vez que situações tais como fuga de gás, explosões, sismos, ameaças
de bomba ou outras, têm consequências semelhantes.
As Instruções escritas de segurança devem incluir:
•

Instruções gerais
Destinam-se à totalidade dos ocupantes do estabelecimento e estão afixadas em
pontos estratégicos, em particular junto das entradas e das plantas de emergência,
por forma a assegurar a sua ampla divulgação;

•

Instruções especiais
Dizem respeito ao pessoal encarregado de pôr em prática o plano de emergência
até à chegada dos socorros externos, nomeadamente composição das equipas,
nomes e tarefas, meios disponíveis e procedimentos a adoptar;

•

Instruções particulares
São relativas à segurança de locais que apresentam riscos específicos
(laboratórios, cozinhas, termoacumuladores, quadros eléctricos, equipamentos
eléctricos, etc.) e definem de forma pormenorizada os procedimentos a adoptar em
caso de emergência. Por isso, estão afixadas junto dos respectivos locais.
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No Anexo J, encontram-se um pacote de instruções de segurança, que foram elaboradas para
o efeito.

5 - EXERCÍCIOS E SIMULACROS
Qualquer plano de prevenção e emergência por mais bem concedido e elaborado que esteja,
perde todo o seu interesse se não forem realizados exercícios práticos, destinados a verificar
periodicamente a sua operacionalidade e a rotinar procedimentos. Os exercícios devem ser
executados em função dos cenários mais prováveis.
Salienta-se, assim, a importância da realização semestral (1º e 3º períodos) de um exercício de
evacuação das instalações, com a colaboração da Protecção Civil. De 3 em 3 anos devem
ainda ser realizados simulacros com a colaboração dos Bombeiros e da Protecção Civil que,
em conjunto com a Direcção da escola, definem o cenário mais adequado. É aconselhável a
realização de um simulacro logo após a elaboração do plano.
Assim, após a aprovação deste plano, prevê-se a realização de um simulacro, tendo por
objectivo, o treino dos alunos e de todo o pessoal afecto ao estabelecimento de ensino, bem
como o controlo dos tempos de chegada de socorro externo, de evacuação e necessários às
tarefas de intervenção.

6 - APOIO TÉCNICO
Na elaboração do Plano de Prevenção e Emergência, foi dado todo o apoio pelos Serviços
Municipais de Protecção Civil e Bombeiros, nomeadamente:
•

Na realização de vistorias ao estabelecimento de ensino, com vista a uma análise
exaustiva das condições de segurança;

•

No esclarecimento sobre aspectos de natureza técnica referentes a sinalização de
emergência, percursos de evacuação, pontos de concentração, equipamentos de
1ª intervenção e outros que, a seu tempo, sejam solicitados;
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•

Na realização de acções de manuseamento e treino de equipamentos de combate
a incêndio;

•

No apoio à organização e implementação de exercício e treinos.

7 - RECOMENDAÇÕES GERAIS
•

Nos termos do Artº 2º das Normas de Segurança contra incêndios a observar na
exploração de estabelecimentos escolares, do Anexo à Portaria nº 1444/2002, de 7
de Novembro, e de acordo com as directrizes do Ministério da Educação, o
responsável pela segurança de cada estabelecimento de educação ou de ensino é
o respectivo órgão de gestão, podendo este delegar competências (Delegado para
a Segurança). Deverá este ter à sua responsabilidade a formação do serviço de
segurança (equipas), bem como a implementação do plano de prevenção e
emergência e seu treino periódico.

•

É fundamental que se proceda a uma ampla divulgação do plano de prevenção e
emergência junto de toda a população escolar, incluindo a sensibilização para os
diferentes riscos (incêndios, ameaça de bomba, sismos e outros).

•

A formação contínua do pessoal que integra as equipas de intervenção, é
indispensável à garantia da sua eficiência. Será de toda a conveniência que todos
os funcionários saibam utilizar de modo correcto os extintores e redes de incêndio
que devem estar sempre operacionais.

•

Salienta-se a importância da realização de inspecções rigorosas e periódicas de
todas as instalações e equipamentos, especialmente dos locais de maior risco.

•

A revisão anual do plano de prevenção e emergência é condição indispensável à
garantia da sua operacionalidade e eficácia.
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Estudo elaborado pelos Professores
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Do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho

José de Brito do Ó e Carlos Dias

Joaquim Nogueira
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ANEXO A – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

- IDENTIFICAÇÃO EM PLANTA DE ACESSOS A VIATURAS DE SOCORRO
- QUARTEL DOS BOMBEIROS DA ÁREA
- FORÇAS DE SEGURANÇA ( PSP)
- UNIDADES DE SAÚDE (HOSPITAL DO BARREIRO E CENTRO DE SAÚDE DO
LAVRADIO)
- LOCAIS EXTERNOS DE MAIOR RISCO
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ANEXO B – PLANTA DE ENQUADRAMENTO

- CONSTRUÇÕES ESCOLARES
- VIAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA PARA VIATURAS DE SOCORRO
- PONTOS DE REUNIÃO INTERNA
- REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
- ENTRADA GERAL DE ÁGUA

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

LEGENDA
1
2
3
4
5

- SECRETARIA
- GABINETES DA COMISSˆO EXECUTIVA
- INSTALA˙ˆO SANIT`RIA
- PBX
- SALA DOS FUNCION`RIOS
6 - SALA DE REUNIES
7 - ARRECADA˙ˆO
8 - SALA DE SOM
9 - SALA DE PROFESSORES
10 - SASE
11 - GABINETE
12 - BAR
13 - POLIVALENTE
14 - COZINHA
15 - REFEITRIO
16 - SALA DE EDUCA˙ˆO MUSICAL
17 - REPROGRAFIA
18 - PAPELARIA
19 - SALA DE AULA
20 - SALA DE EDUCA˙ˆO VISUAL
21 - SALA DE EDUCA˙ˆO VISUAL E TECNOLGICA
22 - LABORATRIO

20

11
3

a

CORPO 2

rd

AUDITRIO
BIBLIOTECA

ba

om

lB

SALA DE INFORM`TICA

21

ue

ig

OFICINA DE SOM E IMAGEM
BALNE`RIO
GIN`SIO
PORTARIA
CANIL

7

A

aM
Ru

7

22
23

6

19

19

25

26

Portªo 4
7

AL

ION
AC
AN

30 -

19

D
RA

-

19

EST

23
24
25
26
27
28
29

7
3

CORPO 3
(CENTRO DE

24

RECURSOS)

3
7 7
11
`S

G

25

G

25
wc
11
22

5
19

19

20

G

19

19

19

3
7
11

21

CORPO 1

11

CORPO 4
G
21

7

3

7

20

7

3
21

G

CORPO 5

19

21
11

G
19

19

22

19

22

1 PISO- GALERIA PARA ASSIST˚NCIA

G
30

3

Papelaria

Arquivo

18

3

Reprografia

G
6

7

16

2

17

3

1

Parque de estacionamento

16
2

7
3

29
27
16

CAMPO DE JOGOS

19

28

Refeitrio

22

GIN`SIO

POLIVALENTE

7

15

6

7

13

CORPO 6

27

3
6
7

19

7

19
7

7

3

3

3

5

8 7

7

Cozinha

6

14
20

Bar

11

12
7

ROTUNDA

10
7

WC

29

Portªo 1

7

G

Portªo 2
3
3

G

˙ES

LIZA

G
G

AV.

DAS

N

NA
ACIO

1 Andar

9

SALA DOS PROFESSORES

G

G

Portªo 3

LEGENDA

- LIMITE DAS INSTALA˙ES

G

G

- ENTRADA DE G`S

G

- INSTALA˙ˆO DE G`S

ESCOLA B`SICA 2“, 3“ CICLOS DE `LVARO VELHO
A

Av. das Nacionalizaıes

- ENTRADA GERAL DE `GUA

LAVRADIO

Plano de emergŒncia
Esquema

- VIAS INTERNAS PARA VIATURAS DE SOCORRO

- PONTO DE ENCONTRO

PLANTA DE ENQUADRAMENTO

- PONTO DE ENCONTRO ALTERNATIVO

Esc. 1 / 500
Fev.de 2006

0

10

20m

2

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO

ANEXO C – DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

- MEIOS DE ALARME E ALERTA
- LOCAIS DE RISCO INTERNOS
- PERCURSOS DE EVACUAÇÃO
- SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
- LOCAIS DE CORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA E GÁS
- EXTINTORES E BOCAS DE INCÊNDIO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE
PROTECÇÃO E SALVAMENTO
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ANEXO D – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

ESCOLA BÁSICA 2º,3º CICLOS ÁLVARO VELHO
Ficha de Caracterização da Escola

Anexo D

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Escola: Básica 2,3 C, Álvaro Velho
Morada: Avª. das Nacionalizações
Freguesia : Lavradio

Telefone: 212 059 230

Fax:212 059 234

Chefe de Segurança
Nome: Joaquim Lopes Nogueira

Cargo: Presidente da Comissão Executiva

2 - CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO
2.1 - Aspectos Físicos
2.1.1 - Localização Geográfica
Norte:

Propriedade Privada

Sul:

Estrada Nacional

Leste:

Rua Miguel Bombarda

Oeste:

Av.ª das Nacionalizações

2.1.2 - Tipo de Estabelecimento
Público

X

Privado
2.1.3 - Tipo de Ocupação do Edifício
Exclusivamente Escolar

X

Outras funções:
Residencial

Comércio/Serviços

Industrial

Armazenagem

Outros: O ginásio é ocupado das 20h às 24H por entidades particulares,
para treino das suas equipas

2.1.4 - Descrição das instalações
Edifício Único

Nº de Pisos

Pavilhões

Nº de Pavilhões

X

8

Nº de Pisos

Nota: No ginásio existe uma galeria no 1º piso para público assistente
No polivalente existe a sala de professores e directores de turma no 1º piso
34

Nº de Salas de Aula
Cozinha

X

Sala Informática

X

Nº Gabinetes
Refeitório X

15
Biblioteca X

Outras: Ginásio, Auditório, Biblioteca, salas de TIC, Reprografia e Secretaria.
2.1.5 - Localização das Fontes de Energia
Equipamento
Quadro Geral
de electricidade
Quadro Parcial
de electricidade
Instalação de gás

Bloco

localização
Corredor de acesso
Polivalente sala de professores
1,2,3,4,5, Entrada cada bloco,
6 e Poliv. polivalente e ginásio
Entre o ginásio e a
cozinha
A norte do corpo 4
exterior
A norte do corpo 3

Válvula segurança
Gás (contador)
Entrada geral
de Água
Válvula segurança
Água (contador)

A norte do corpo 3

2.2 - Aspectos Humanos
2.2.1 - Graus de Ensino Leccionados
5º

X

6º

X

7º

X

8º

X

9º

X

Observações

Ver anexo A

1

2.2.2 - Recenceamento da População Escolar
No livro de registo de segurança serão colocados os horários de alunos,
professores e funcionários e respectivas listagens nominais
2ª Feira
Horas

Alunos

Profes.

Funcion. Outros
07,00-08,15
8
08,15-09,00
378
24
11
09,00-09,45
379
23
23
10,00-10,45
479
38
23
10,45-11,30
454
39
24
11,50-12,35
400
37
18
12,35-13,20
358+ª150
29+ª15
32
13,30-14,15
323+ª150
26+ª15
31
14,15-15,00
414
44
23
15,15-16,00
510
45
20
16,00-16,45
515
40
13
17,05-17,50
463
36
7
17,50-18,35
437
28
7
19,00-20,00
7
20,00-21,00
7
21,00-22,00
1
22,00-23,00
1
1
23,00-24,00
ª - nº de alunos e professores estimados que almoçam na cantina e bar
3ª Feira
Horas

Alunos

Profes.

Funcion. Outros
8
08,15-09,00
440
35
11
09,00-09,45
506
41
23
10,00-10,45
506
53
23
10,45-11,30
506
56
24
11,50-12,35
371
53
18
12,35-13,20
356+ª150
39+ª15
32
13,30-14,15
312+ª150
24+ª15
31
14,15-15,00
377
42
23
15,15-16,00
507
42
20
16,00-16,45
507
38
13
17,05-17,50
504
37
7
17,50-18,35
484
29
7
19,00-20,00
7
20,00-21,00
7
21,00-22,00
1
22,00-23,00
1
23,00-24,00
1
ª - nº de alunos e professores estimados que almoçam na cantina e bar
07,00-08,15

4ª Feira
Horas

Alunos

Profes.

Funcion. Outros
8
08,15-09,00
580
47
11
09,00-09,45
580
51
23
10,00-10,45
578
63
23
10,45-11,30
578
63
24
11,50-12,35
536
60
18
12,35-13,20
ª150
ª15
32
13,30-14,15
ª150
ª15
31
14,15-15,00
11
23
15,15-16,00
12
20
16,00-16,45
470
40
13
17,05-17,50
527
34
7
17,50-18,35
514
29
7
19,00-20,00
7
20,00-21,00
7
21,00-22,00
1
22,00-23,00
1
1
23,00-24,00
ª - nº de alunos e professores estimados que almoçam na cantina e bar
07,00-08,15

5ª Feira
Horas

Alunos

Profes.

Funcion. Outros
07,00-08,15
8
08,15-09,00
394
34
11
09,00-09,45
438
46
23
10,00-10,45
545
57
23
10,45-11,30
506
57
24
11,50-12,35
438
57
18
12,35-13,20
262+ª150
37+ª15
32
13,30-14,15
284+ª150
32+ª15
31
14,15-15,00
413
52
23
15,15-16,00
508
57
20
16,00-16,45
531
51
13
17,05-17,50
468
38
7
17,50-18,35
336
25
7
19,00-20,00
7
20,00-21,00
7
21,00-22,00
1
22,00-23,00
1
23,00-24,00
1
ª - nº de alunos e professores estimados que almoçam na cantina e bar

6ª Feira
Horas

Alunos

Profes.

Funcion. Outros
8
08,15-09,00
385
32
11
09,00-09,45
475
43
23
10,00-10,45
615
48
23
10,45-11,30
608
51
24
11,50-12,35
465
49
18
12,35-13,20
310+ª150
39+ª15
32
13,30-14,15
358+ª150
22+ª15
31
14,15-15,00
419
32
23
15,15-16,00
521
35
20
16,00-16,45
517
33
13
17,05-17,50
367
26
7
17,50-18,35
296
22
7
19,00-20,00
7
20,00-21,00
7
21,00-22,00
1
22,00-23,00
1
1
23,00-24,00
ª - nº de alunos e professores estimados que almoçam na cantina e bar
07,00-08,15

3 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
3.1 - Internos (engloba edifícios e recinto envolvente)
Quadro Geral de Electricidade

X

No polivalente

Quadro Parcial de Electricidade

X

Na entrada dos corpos e polivalente

Cozinha

X

Polivalente

Biblioteca

X

Bloco 3 (Centro de Recursos)

Outros: Laboratórios, caldeiras de aquecimento no ginásio e cozinha,
termoacumuladores nos laboratórios, canalização de gás
3.2 - Externos
Bombas de gasolina

X

A 300m da Escola

Instalações Industriais

X

A 600m da Escola

Armazenagem de Combustíveis X

A 1000m da Escola

Outros
Observações: Os riscos internos estão identificados na planta de emergência,
desenho nº 3 do anexo C.
Os riscos externos encontram-se identificados em planta no anexo A,
designado por desenho 1.

4 - LEVANTAMENTO DE MEIOS E RECURSOS
4.1 - Equipamentos de 1ª intervenção
Bocas de incêndio interiores
Bloco
Polivalente

6º
Ginásio

Piso
0º
0º
0º

Localização
Corr. de acesso à sala de profs.
Pátio interior
Junto ao armazém mat. despor.

Observações

No exterior em todo o perímetro de Escola e junto dos blocos 1,4 e 6,
conforme o assinalado na anexo C - desenho 3 - planta de emergência
Extintores
Bloco

Piso

Tipo

Localização

4.2 - Meios de alarme e alerta
4.2.1 - Alarme
Campainha

X

Megafone

X

Outro

X

4.2.2 - Alerta
Telefone nº

Sirene

Obs.

4.3 - Vigilância
Diurna

X

Nocturna X
5 - Acesso a viaturas de socorro
Normal
Alternativo

Avª das Nacionalizações pelo portão 1
1º Av. Das Nacionalizações portões 2 e 3
2º Estrada Nacional pelo portão 4

6 - Organismos de Apoio
Organismo
PROTECÇÃO CIVIL MUNICIPAL
BOMBEIROS SALVAÇÃO PÚBLICA
BOMBEIROS SUL E SUESTE
HOSPITAL DISTRITAL DO BARRERIRO
CENTRO DE SAÚDE DO LAVRADIO
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA LAVRADIO
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BARREIRO
SERVIÇO DE URGÊNCIA MÉDICA BARREIRO

Lavradio,Fevereiro de 2006

Telefone
212 148 871
212 073 062
212 073 032
212 147 300
212 059 300
212 044 772
212 076 588 /43
212 047 560
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ANEXO E – FICHA DE ALTERAÇÕES NAS INSTALAÇÕES

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Alterações nas Instalações
Descrição dos Trabalhos

Empreiteiro

Fonte: Caderno de Registo da Segurança, Ministério da Educação- - Anexo E

Técnico Responsável

Data

Anexo
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ANEXO F – FICHA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Verificação das Instalações Técnicas e de Segurança
Bocas de Incêncio

Extintores

Instalações e
Equipamentos
Gás

Fonte: Caderno de Registo da Segurança, Ministério da Educação - Anexo F.

Instalações e
Equipamentos
Eléctricos

Ascensores Outras Entidade Inspectora

Data

Soluções Adoptadas Anexo
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ANEXO G – FICHA DE FALSOS ALARMES/ANOMALIAS/INCIDENTES

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Falsos Alarmes / Anomalias / Incidentes
Anomalias / Incidentes
Instalações

Data

Humanas

Fonte: Caderno de Registo da Segurança, Ministério da Educação - Anexo G

Soluções Adoptadas
Instalações

Humanas

Data
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ANEXO H – FICHA DE ACÇÕES DE INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Acções de Instrução e Formação
Destinatários

Resumo da Temática da Acção

Fonte: Caderno de Regidto da Segurança, Ministério da Educação - Anexo H

Entidade

Data

Anexo
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ANEXO I - ESTRUTURA DE SEGURANÇA

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

Anexo I

Estrutura Interna de Segurança

Chefe de Segurança
__________________________________
__________________________________

Coordenador de bloco
__________________________________
__________________________________

Alarme

Alerta

1ª Intervenção

Corte de Energia

Evacuação

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

_________________
_________________

Concentração e
Controlo
_________________
_________________

Informação e
Vigilância
_________________
_________________
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ANEXO J – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
- INSTRUÇÕES GERAIS
- INSTRUÇÕES ESPECIAIS
- INSTRUÇÕES PARTICULARES

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA
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INSTRUÇÕES GERAIS

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA
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INSTRUÇÕES GERAIS - PLANO DE EVACUAÇÃO

Sempre que existir uma situação de emergência na escola, será accionado um alarme acústico
para informação dos seus ocupantes e procedimento à evacuação das suas instalações,
devendo-se processar do seguinte modo:

a) O alarme acústico está identificado por um sinal convencional, para avisar a
ocorrência de uma Situação de Emergência;
b) Procurar conhecer sempre duas saídas de EMERGÊNCIA, assim como o percurso
de evacuação a realizar em caso de evacuação urgente;
c) Quando é dado o alarme para evacuação das instalações, os seus ocupantes não se
devem

preocupar

com

o

seu

material

escolar,

e

devem

cumprir

escrupulosamente as normas de evacuação;
d) Em cada turma, o Professor será o responsável máximo pela evacuação da sua
sala de aulas;
e) Não pare nunca nas portas de saída. Estas devem estar livres. Se tiver que utilizar
escadas encoste-se à parede. Não volte atrás;
f)

Os alunos deverão sair e seguirem em fila indiana, sem corridas, com o delegado de
turma à frente (chefe de fila), fechando o professor a fila (cerra-fila, até ao exterior
do edifício, através dos percursos de evacuação e saídas, no sentido do Ponto de
encontro;

g) O professor será o último a sair e deverá certificar-se de que não fica ninguém para
trás;
h) No ponto de encontro ou de reunião, o professor ou o elemento responsável por
uma determinada área, deverá efectuar a contagem dos alunos presentes,
assegurando-se de que estão todos;
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i)

Na eventualidade de existirem na população escolar, alunos com necessidades
especiais de locomoção e mobilidade, deverão ser apoiados e conduzidos por
outras pessoas, previamente designadas para o efeito;

j)

Se, numa situação de emergência, se encontrar isolado, verifique se não há perigo
de deixar o local onde se encontra. Siga as setas de indicação de saída e dirija-se
para o ponto de reunião, previamente estipulado. Caso não consiga sair, devido à
existência de chamas ou portas sobreaquecidas, lembre-se que deve sempre
assinalar a sua presença;

k) O regresso à normalidade é, exclusivamente, definido pela direcção da escola, que
informará pelos meios que julgar mais convenientes.
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA
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INSTRUÇÕES ESPECIAIS

1 – CHEFE DE SEGURANÇA
a) Avaliaa situação de emergência e decide se é necessário efectuar a evacuação das
instalações
b) Em caso de decisão de evacuação do edifício, avisa os coordenadores de bloco.
c) Dá ordem para avisar os bombeiros.
d) Dá ordem para que sejam efectuados os cortes da electricidade e do gás.
2 – COORDENADORES DE BLOCO
a) Coordena a actuação das equipas de intervenção.
b) Dá ordem para que sejam efectuados os cortes parciais de corrente eléctrica e gás.
c) Verifica se alguém ficou retido nas instalações e informa o chefe de segurança de
eventuais anomalias.
3 – EQUIPAS DE INTERVENÇÃO
a) Alarme
- Acciona o sistema de alarme convencionado.
b) Alerta
- Avisa os bombeiros, cujo número de telefone deverá constar em local bem
visível e de fácil acesso.
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c) - 1ª Intervenção
- Utiliza os extintores e/ou bocas de incêndio.
- Caso não consiga dominar a situação, fecha as portas e janelas do
compartimento e aguarda a chegada dos bombeiros, acautelando a sua
segurança pessoal
d) – Corte de Energia
- Ao ouvir o sinal de alarme, desliga o quadro eléctrico geral e/ou quadros
parciais e procede ao fecho das válvulas de gás.
e) – Evacuação
- Coordena a evacuação de pessoas para o exterior, conforme definido nsa
instruções de segurança.
- Certifica-se da saída de todos os ocupantes
- Dirige-se ao ponto de reunião e não permite o regresso ao local do sinistro.
f) – Informação e vigilância
- Dirige-se para o local de acesso a viaturas de socorro a fim de indicar aos
bombeiros o percurso para a zona acidentada e outras informações sobre
eventuais sinistrados.
- Regula a circulação interna de viaturas, mantendo livres os acessos.
g) - Concentração e controlo
- Desloca-se para o ponto de reunião de pessoas para recolha de informaçãp
sobre eventuais desaparecidos e informa o chefe de segurança e/ou os
bombeiros da situação.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES

PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO
INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A INCÊNDIOS NO REFEITÓRIO

Em caso de ocorrência de um incêndio na cozinha do refeitório deve proceder do
seguinte modo:
a) Avisar a pessoa mais próxima;
b) Fechar o gás na válvula de corte geral;
c) Cortar a corrente eléctrica no quadro parcial;
d) Utilizar o extintor instalado, de acordo com as instruções de actuação;
e) Caso não consiga dominar a situação, feche as portas e janelas, comunique o
acidente à direcção da escola;
f)

Evacuar o refeitório, respeitando as regras de evacuação sem gerar o pânico.

1
PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA. INSTRUÇÕES PARTICULARES.

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO

INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A FUGA DE GÁS

Em caso de ocorrência de Fuga de gás na cozinha deve ter em conta os seguintes
procedimentos:
1 – Se houver um FORTE cheiro a gás
a) Fechar o gás na válvula de corte geral;
b) Abra as portas e as janelas;
c) Não acenda as luzes;
d) Apague qualquer chama e desligue os aparelhos eléctricos;
e) Informe a Direcção da escola da ocorrência;
f) Evacuar o refeitório, cumprindo as regras de evacuação sem gerar o pânico;
g) Se alguém perder os sentidos, leve a pessoa para o ar livre e ponha-a na
POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA;
h) Telefone a chamar uma ambulância;
i) Telefone para os serviços técnicos da companhia fornecedora de gás ( a
qualquer hora);
j) Não tente localizar a fuga de gás com uma chama de fósforo ou isqueiro;
l) Não entre numa divisão onde cheire a gás, dado que a acumulação de gás
pode fazer-lhe perder os sentidos.
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2 – Se houver um LIGEIRO cheiro a gás
a) Procurar a origem do cheiro a gás. Muitas vezes foi a chama piloto de um
esquentador ou um bico de fogão que se apagaram com uma corrente de ar;
b) Desligue a chama-piloto ou o bico do fogão. Se o aparelho a gás não tiver
torneira de segurança própria, feche a torneira geral de segurança junto do
contador;
c) Apague qualquer chama e desligue os aparelhos eléctricos;
d) Não acenda as luzes;
e) Abra as portas e janelas e aguarde que o cheiro a gás desapareça
completamente;
f) Se o cheiro persistir ou regressar, informe a direcção da escola;
g) Telefone imediatamente para os serviços técnicos da companhia fornecedora
de gás (seja a que horas for). O número de telefone da companhia deverá
estar em lugar adequado;
g) Evacuar o refeitório, cumprindo as regras de evacuação sem gerar o pânico;
h) Não tente fazer reparações por iniciativa própria;
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS EM LABORATÓRIOS

Os alunos devem cumprir as regras dos primeiros socorros afixadas no laboratório e devem
comunicar ao professor presente qualquer acidente que ocorra, mesmo que seja
aparentemente de pequena importância.
1 – SE OCORRER UM INCÊNDIO
. Se ocorrer um incêndio em laboratórios, deve-se actuar sobre o foco de incêndio
com o meio de extinção mais adequado, de acordo com o seguinte quadro.

FOGO
Matérias sólidas
Líquidos ou sólidos

AGENTE EXTINTOR
Água, Manta Kevlar ou extintor instalado para o efeito
Extintor instalado para o efeito, nunca utilizar água

liquefeitos
Gases

Corte a fonte, extintor instalado para o efeito

Metais

Areia seca ou extintor instalado para o efeito

Material eléctrico

Corte da corrente, extintor instalado para o efeito

Caso não consiga dominar a situação, deve-se actuar do modo seguinte:
a) Evacuar a sala de aula, respeitando as regras de evacuação sem gerar o pânico;
b) Fechar as portas e janelas;

4
PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA. INSTRUÇÕES PARTICULARES.

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO
c) Comunicar imediatamente o acidente ao chefe de segurança;

2 – SE OCORRER UMA FUGA DE GÁS
Se ocorrer uma fuga de gás deve-se proceder do seguinte modo:
a) Evacuar o laboratório cumprindo com as regras de evacuação sem gerar o pânico;
b) Fechar imediatamente as válvulas de segurança;
c) Arejar a sala, abrindo portas e janelas;
d) Não acender fósforos ou isqueiros, nem accionar interruptores;
e) Comunicar o acidente imediatamente à direcção da escola;
3 – SE OCORRER DERRAME DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
a) Recolher ou neutralizar a substância derramada, de acordo com as recomendações
presentes no Kit de derrame ou Manual de Segurança;
b) Se for caso disso, evacuar o laboratório cumprindo com as regras de evacuação sem
gerar o pânico;
c) Proceda à contenção do derrame e à recolha do produto com material absorvente
adequado, como por exemplo, areia.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A QUADROS ELÉCTRICOS

a) Verificar regularmente o funcionamento do quadro eléctrico , nomeadamente os
disjuntores diferenciais, e se necessário providenciar de imediato as reparações por
pessoal habilitado.
b) Proceder, sempre que necessário, à substituição das chapas de identificação dos
disjuntores;
c) Registar no Caderno de Segurança o dia da verificação e o dia da reparação;
d) Manter sempre desobstruído o acesso aos quadros eléctricos, não permitindo a
acumulação de objectos combustíveis na sua proximidade;
e) Em caso de incêndio no quadro eléctrico:
- Atacar o foco de incêndio com o extintor adequado, sem correr riscos;
- Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas);
- Caso não consiga extinguir o incêndio, abandone o local, feche as portas e
comunique imediatamente à direcção da escola.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A UM CHOQUE ELÉCTRICO

Se ocorrer um choque eléctrico em algum ocupante do espaço do estabelecimento escolar,
deve-se proceder do seguinte modo:
a) Cortar de imediato a energia eléctrica desligando o quadro;
b) Não utilizar o interruptor do electrodoméstico, ou da máquina-ferramenta, porque a
causa do acidente pode ter sido uma avaria no próprio interruptor;
c) Na impossibilidade de cortar a energia, colocar debaixo dos pés da vítima material
isolante (por exemplo, uma espessa camada de jornais) e afaste da fonte de energia
os membros da vítima com um cabo de vassoura ou uma cadeira de madeira;
d) Não utilize objectos húmidos ou metálicos;
e) Em alternativa passe uma corda ou qualquer pano seco em volta dos pés ou por
baixo dos braços da vítima e puxe-a;
f)

Não toque na vítima com as mãos;

g) Se a vítima estiver inconsciente, ponha-a na POSIÇÂO LATERAL DE
SEGURANÇA;
h) Se a vítima perdeu a consciência, sofreu queimaduras ou se sente mal, TELEFONE
para providenciar uma ambulância ou transporte a vítima ao serviço de urgência do
Hospital;
i)

Informe o hospital sobre o período de tempo que a vítima esteve em contacto com a
fonte de energia eléctrica.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS EM CASO DE INCÊNDIO EM EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS,
MÁQUINAS-FERRAMENTAS OU INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

Se um equipamento eléctrico, máquina-ferramenta ou instalação eléctrica se incendiarem
deve-se cumprir as seguintes regras:
a) Desligar o quadro;
b) Não tocar em nenhum interruptor do equipamento eléctrico/máquina-ferramenta ou
instalação, a arder;
c) Não lançar água sobre qualquer equipamento eléctrico ou instalação a arder com a
corrente ligada;
d) Apagar o fogo com água ou com um extintor, excepto quando se trata de um
TELEVISOR OU COMPUTADOR;
e) QUANDO SE TRATA DE UM TELEVISOR OU COMPUTADOR
- Desligar o aparelho da corrente ou o quadro;
- Abafar o fogo com uma manta, tapete ou cobertor anti-fogo;
- Nunca utilizar água nem um extintor se um televisor ou computador
incendiarem.

8
PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA. INSTRUÇÕES PARTICULARES.

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO

INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A TERMOACUMULADORES

Em caso de uma ocorrência com um termoacumulador deve proceder do seguinte modo:

a) Cortar a corrente antes de abrir as tampas dos termóstatos e não ligar novamente sem
que as tampas estejam colocadas.
b) Se houver descarga na válvula de segurança ou a água sair demasiado quente chamar
de imediato os serviços técnicos.
c) Cortar a energia eléctrica quando o alarme tocar e chamar os serviços técnicos.
d) Se o termóstato disparar, não o ligar de novo sem consultar os serviços técnicos.

9
PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA. INSTRUÇÕES PARTICULARES.

ESCOLA BÁSICA 2,3 C ÁLVARO VELHO - LAVRADIO

INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A SISMOS

Não sendo possível evitar um sismo, é possível tentar minimizar os seus efeitos
conhecendo as regras de segurança. Assim, em caso de ocorrência de um Sismo deve
proceder do seguinte modo:

1 - DURANTE UM TREMOR DE TERRA (SISMO)
a) EVITE 0 PÂNICO por todos os meios ao seu alcance. Mantenha serenidade e acalme as outras
pessoas.

b) SE ESTÁ DENTRO DO EDIFÍCIO:
- Não se precipite para as saídas. As escadas podem ficar obstruídas.
- Tenha cuidado com a queda de objectos, candeeiros ou móveis
- Mantenha-se afastado das janelas, estantes e de objectos que possam cair.
- Proteja-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo de uma mesa.

c) SE ESTÁ FORA DO EDIFÍCIO:
- Mantenha-se em local aberto, com calma e serenidade.
- Enquanto durar o sismo não vá para dentro dos edifícios.
- Mantenha-se afastado dos edifícios altos e de objectos que possam cair.
- Afaste-se de taludes ou muros que possam desabar
d) SE ESTÁ NUM LOCAL COM MUITA GENTE (REFEITÓRIO, POLIVALENTE, ETC):
- Não se precipite para as saídas.
- Mantenha a calma e evite o pânico
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2 - DEPOIS DE UM TREMOR DE TERRA

a) Nos primeiros minutos após:

- Domine o PÂNICO Mantenha a calma. Vá pensando no que deve fazer.
- Não se precipite para a escada ou para as saídas
- Conte com a ocorrência de uma possível réplica
- Não fume nem faça lume. Não ligue os interruptores. Pode haver fugas de gás ou curto circuitos.
Utilize a lanterna eléctrica.
- Corte a água e o gás, desligue a electricidade
- Proteja a cabeça e a cara com um casaco, uma manta, um capacete ou um objecto resistente e
prepare agasalho.
- Verifique se há incêndios. Tente apagá-los. Se o não conseguir, comunicar ao chefe de segurança
da escola.
- Verifique se há feridos e preste-lhes os primeiros socorros se souber como actuar. Se houver
feridos graves não os remova a não ser que corram perigo. Peça ajuda.
- Limpe os produtos inflamáveis que se tenham derramado (álcool, tintas, etc.)
- Se houver, solte os animais domésticos. Eles tratarão de si próprios.
- Cumpra as recomendações do chefe de segurança.

b) Nas horas seguintes:

- Mantenha a calma e cumpra as instruções que a rádio difundir. Esteja preparado para outros
abalos (réplicas) que costumam suceder-se ao sismo principal
- Se encontrar feridos graves, chame as equipas de socorro para promover a sua evacuação
- Se houver pessoas soterradas, informe as equipas de salvamento. Entretanto se for capaz, sem
perigo, de os começar a libertar, tente fazê-lo retirando os escombros um a um, começando pelo de
cima. Não se precipite, não agrave a situação dos feridos ou a sua própria.
-Evite passar por onde haja fios eléctricos soltos e tocar em objectos metálicos em contacto com
eles
- Não beba água de recipientes abertos sem a ter examinado e filtrado por coador, filtro ou simples
pano lavado
- Verifique se os canos de esgoto estão em bom estado e permitem utilização
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- Não utilize o telefone excepto em caso de extrema urgência (ferido grave, fuga de gás, incêndio,
etc.)

- Não propague boatos que podem causar muitos danos após uma catástrofe
- Acate as instruções que o chefe de segurança difundir.
- Não se preocupe com os estragos nos edifícios, nem se aproxime das estruturas danificadas
- Acalme os alunos mais jovens. São os que mais sofrem com o medo
- Corresponda aos apelos que forem divulgados e caso lhe seja possível colabore com as equipas
de socorro
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A AMEAÇA DE BOMBA

Em caso Ameaça de Bomba deve proceder do seguinte modo:

a) Em caso de ameaça de bomba o chefe de segurança da escola, deve avaliar o risco e
se for caso disso, activar o plano de evacuação;
b) Durante a evacuação para o ponto de reunião, devem ser respeitadas as regras
respectivas, sem gerar o pânico;
c) O caso deve ser comunicado às autoridades pelo chefe da segurança;
d) Após a evacuação as autoridades farão uma inspecção a toda a escola com o objectivo
de detectar a bomba e desactivá-la.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES
PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ACIDENTES EM ÁREAS DE SERVIÇO

Em caso acidente na área de serviço que se encontra nas proximidades da escola, com
risco de explosão, deve proceder do seguinte modo:
a) O chefe de segurança deve avaliar o risco e se for caso disso , activar o plano de
evacuação;
b) Durante a evacuação para o ponto de reunião, devem ser respeitadas as regras
respectivas, sem gerar o pânico.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES

PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ACIDENTES EM FÁBRICAS
E/OU DEPÓSITOS DE COMBUSTÍVEL, NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA

Em caso de acidente em fábricas e/ou depósitos de combustível que se encontram na
proximidades da escola, deve proceder do seguinte modo:
a) O chefe de segurança deve avaliar o risco e se for caso disso , activar o plano de
evacuação;
b) Durante a evacuação para o ponto de reunião, devem ser respeitadas as regras
respectivas, sem gerar o pânico.
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INSTRUÇÕES PARTICULARES

PROCEDIMENTOS RELATIVOS A ACIDENTES NA VIA PÚBLICA
COM VEÍCULOS PESADOS

Em caso de acidente na via pública com veículos pesados que transportam produtos
inflamáveis/tóxicos, na proximidade escola (Av. Das Nacionalizações), deve proceder do
seguinte modo:
a) O chefe de segurança deve avaliar o risco e se for caso disso , activar o plano de
evacuação;
b) Durante a evacuação para o ponto de reunião, devem ser respeitadas as regras
respectivas, sem gerar o pânico.
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