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Cap. I – Generalidades
1. CONCEITO DE PLANO DE EMERGÊNCIA
Um PLANO DE EMERGÊNCIA pode definir-se como a sistematização de um
conjunto de normas e regras de procedimento, destinadas a minimizar os efeitos das
catástrofes que se prevê possam vir a ocorrer em determinadas áreas gerindo, de
uma forma optimizada, os recursos disponíveis.
Assim, um Plano de 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.

2. RAZÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE PREVENÇÃO
1• Identifica os riscos;
2• Estabelece cenários de acidentes para os riscos identificados;
3• Define princípios, normas e regras de actuação gerais face aos cenários
possíveis;
4• Organiza os meios de socorro e prevê missões que competem a cada um dos
intervenientes;
5• Permite desencadear
consequências do sinistro;

acções

oportunas,

destinadas

a

minimizar

as

6• Evita confusões, erros, atropelos e a duplicação de actuações;
7• Prevê e organiza antecipadamente a evacuação e intervenção;
8• Permite rotinas e procedimentos, os quais poderão ser testados, através de
exercícios de simulação.
Um Plano de PREVENÇÃO deve, por isso, ter as seguintes características:
Simplicidade – Ao ser elaborado de forma simples e concisa, será bem
compreendido, evitando confusões e erros, por parte dos executantes;
Flexibilidade – Um plano não pode ser rígido. Deve permitir a sua adaptação a
situações não coincidentes com os cenários inicialmente previstos;
Dinamismo – Deve ser actualizado, em função do aprofundamento da análise de
riscos e da evolução quantitativa e qualitativa, dos meios disponíveis;
Adequação – Deve estar adequado à realidade da instituição e aos meios
existentes;
Precisão – Deve ser claro na atribuição de responsabilidades.
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
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3. 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
AUTO-PROTECÇÃO 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.

4. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecimento real e pormenorizado das CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, do
estabelecimento escolar;
- Correcção, pelos responsáveis das escolas, das CARÊNCIAS E SITUAÇÕES
DISFUNCIONAIS detectadas;
- Organização dos meios humanos internos, tendo em vista a actuação em
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ;
- Maximização das possibilidades de resposta dos MEIOS DE 1ª.INTERVENÇÃO;
- Elaboração de um PLANO DE EVACUAÇÃO total (ou parcial) das instalações
escolares.
- Elaboração do PLANO DE INTERVENÇÃO.

5. APOIO TÉCNICO
Embora da responsabilidade das direcções dos estabelecimentos escolares,
os Serviços Municipais de Protecção Civil e os Bombeiros não se podem demitir do
seu dever de apoiar tecnicamente a verificação da eficácia dos planos de
emergência escolares que agora propõe, 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, referente a sinalização de
emergência, percursos de evacuação, pontos de concentração, equipamentos de 1.ª
intervenção e outros que a seu tempo sejam solicitados;
• Colaboração na organização e implementação de exercícios e treinos.
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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6.PROMULGAÇÃO PELA DIRECÇÃO

A Direcção do Colégio Nª Sra. da Apresentação declara que o presente Plano de
Emergência Interno descreve os meios adoptados para assegurar:
Decreto-lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro (RJ-SCIE) Estabelece o regime
jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, abreviadamente designado por
SCIE;
Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro (RT-SCIE) Tem por objecto a
regulamentação das condições técnicas gerais e especificas de SCIE e recintos a
que devem obedecer os projectos e também as condições de auto protecção, sendo
estas últimas igualmente aplicáveis aos edifícios e recintos já existentes à data de
entrada em vigor do Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro.

Os objectivos descritos neste manual do Plano de Emergência Interno (PEI),
aplicam-se a toda a estrutura funcional do Colégio
As directrizes do PEI são de cumprimento obrigatório.

O PEI é promulgado pela Direcção do Colégio
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Cap. II – Área de implantação
1.CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO

1.1.ESPAÇO EXTERIOR

O COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO situa-se na rua
Padre Batista, em Calvão, freguesia de Calvão, do concelho de Vagos. Localiza-se
no limite sul do distrito de Aveiro.
VIAS DE ACESSO DOS SOCORROS EXTERIORES:
Bombeiros Voluntários, G.N.R. , Serviço Municipal de Protecção Civil,
sediados na Vila de Vagos, tem acesso através da EN109, virando à direita, no
centro de Calvão (semáforos) na direcção poente.
A entrada no Colégio é feita pelo portão principal localizada na rua padre
Batista. Existem outros dois acessos, normalmente encerrados: um na rua de
acesso ao Campo de Futebol de Calvão e outro em terra batida na zona poente do
colégio. Em caso de emergência o porteiro abrirá estes acessos.
Está inserido em meio rural, sendo a sua implantação num lote com a área
aproximada de 171.893 m2.

PONTO DE ENCONTRO EXTERIOR: SERÁ NOS CAMPOS DE JOGOS
EXTERIORES, CONFORME MAPA DE ENQUADRAMENTO
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1.2. ESPAÇO INTERIOR
O Colégio cresceu a partir de um edifício existente, antigo seminário, restaurado e ampliado
(bloco do 3º ciclo) e com a construção de outros blocos separados por ciclos e usos.
Bloco

Utilização

Áreas brutas
(m2)

Classe de Risco

02-Pavilhões (novo
e velho) Desportivos
Cobertos

Aulas de Educação Física, Salão 4.061,50m2 Local de tipo B
de Festas da Comunidade
Educativa e realização de jogos

05-Bloco casa de
música
08-Bloco
Central,
serviços
administrativos + 3º
ciclo - r/chão

Aulas de música

Bloco
r/chão

Central

210,00 m2

Secretaria, Bar, salas técnicas 766 m2
(de informática) , Biblioteca e
salas de aulas

–

Sala técnica
(cabeleireiros), 933m2
salão de reuniões e salas de
aulas
Bloco Central – Caixa
Escolar,
Central 117 m2
r/chão
Informática, Corte geral de
energia, Arquivos
Bloco Central
Laboratórios de Física e Química 89 m2
e Ciências
09- Arrumos
117 m2
10-Bloco
Ensino Salas de aulas
1874 m2

Local de risco B
Local de risco B

Local de risco B

Locais de risco C

Locais de risco C
Local de risco C
Local de risco B

Secundário

12-Cantina

13-Oficinas
(eletricidade e padaria)

14-Oficina(Cozinha)
15-Oficina E.T.
16-E.V.T.
17Arrumos/Lavandaria
C.N.T.

Laboratórios de Física e Química
e Ciências
Refeitório
Cozinha e despensa
Salas de reuniões
Salas técnicas
Sala técnica
Sala
técnica(
autónomas)
Sala
técnica
(
autónomas)
Sala técnica
Dormitório/sala

2
5

156 m2

Local de risco C

795 m2
221 m2
411 m2
430 m2

Locais de risco B
Locais de risco C
Locais de risco B
Local de risco B

192,50 m2
salas 117 m2

Local de risco C
Local de risco A

salas 262 m2

Locais de risco A

144 m2
de

Local de risco A

estar 613,90 m2

(desactivado)

18-Portaria

15 m2
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1.3. ZONAS DE CIRCULAÇÂO
Encontram-se marcadas no pavimento as zonas de circulação de viaturas, com
orientações quanto à direção a seguir, bem como as passagens pedonais.

Cap. III – Identificação de Riscos
1. RISCOS INTERNOS
1.1 INCÊNDIO
1.2 FUGA DE GÁS
1.3 AMEAÇA DE BOMBA
2 OUTROS RISCOS
2.1 SISMO
2.2 INCÊNDIO EXTERIOR AO COLÉGIO

1.1 INCÊNDIO
O risco de incêndio é maior na cozinha devido à existência de fogo, e
materiais facilmente inflamáveis. De salientar também a possibilidade de incêndio
com origem em curto-circuitos. Esta situação, apesar de poder ocorrer em qualquer
local onde exista equipamento eléctrico, poderá assumir maior gravidade nos locais
onde são armazenados determinados produtos e materiais, assim como, onde
existem equipamentos que pela sua natureza poderão servir de combustíveis.
Os locais de maior risco estão assinalados nas plantas dos blocos (salas com
características especiais, a saber: Bloco do 3ºciclo: Lab. Fisico-Química, sala
de Informática, Biblioteca e Central de Informática; Bloco do Secundário: Lab.
de Química, Lab. de Ciências, Salas de Informática; Bloco 2º ciclo: Lab. de
Ciências e Sala de Informática.
Nestes locais, ou nas imediações, estão colocados extintores para uma
primeira intervenção, conforme consta na planta em anexo.

1.2 FUGA DE GÁS
As instalações de gás estão concebidas de forma a evitar a ocorrência de
acidentes pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente asfixia, intoxicação,
explosão, queimaduras ou outras consequências previsíveis.
Neste complexo escolar, a possibilidade de ocorrência de uma fuga de gás é
reduzida, visto todos os sistemas de gás serem regularmente vistoriados e alvo de
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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manutenção, por pessoal qualificado. No entanto, e como os acidentes são de difícil
previsão, os locais onde existe a possibilidade de ocorrer uma fuga de gás são:
Cozinha, depósito exterior de gás, central de aquecimento de água do pavilhão
gimnodesportivo, piscina, assim como todo o percurso da canalização de gás.
Todos estes locais estão devidamente assinalados no mapa respectivo.

1.3 AMEAÇA DE BOMBA
O perigo de ameaça de bomba, apesar de muito reduzido, pode ocorrer em
momentos muito específicos do ano escolar, nomeadamente em alturas de
avaliação dos alunos ou eventuais protestos. No entanto, esta situação não deve ser
descurada, accionando-se, caso ocorra, o plano de evacuação.

2 OUTROS RISCOS
2.1 SISMO
O risco sísmico é entre os riscos naturais aquele que, de um modo mais grave
e prolongado, pode afectar o equilíbrio socioeconómico de uma região, ou mesmo
de um país.
Dadas as características da zona onde a escola está inserida, para além do
colapso de edifícios e de incêndios provocados por fugas de gás, resultantes da
ruptura das redes de abastecimento, os sismos também poderão criar situações de
pânico pelo que a segurança contra estes riscos visará a minimização dos seus
efeitos sobre pessoas e bens.
Apesar de não haver registos de sismos que tenham afectado de forma
importante esta região, em anos recentes, não deve ser colocada de parte a
hipótese de se sentirem os efeitos de um abalo com epicentro noutras regiões.
Assim, além das consequências directas provocadas pelo abalo, há a considerar
situações colaterais já referidas, como incêndios, fugas de gás, derrocadas e o
pânico.

2.2 INCÊNDIO EXTERIOR AO COLÉGIO
Dado que o colégio se encontra envolto em zona de mata onde predomina o
pinheiro bravo, o eucalipto e a acácia, há a possibilidade de risco de incêndio directo
para o colégio, devendo ser accionado o plano de evacuação caso ocorra.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
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Cap. IV - Estrutura interna de segurança
1. ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA
1.1 Considerações gerais
A informação e formação do pessoal e restantes ocupantes do
estabelecimento constituem factor fundamental para garantir a correcta intervenção
em caso de ocorrência de uma situação perigosa. Para o efeito, considera-se
indispensável a divulgação deste Plano de Emergência e do Plano de Prevenção a
todo o pessoal docente e não docente, bem como aos alunos do estabelecimento.
Será também essencial a participação regular em exercícios e simulacros que
permitam testar a eficácia do Plano de Emergência, em especial no que respeita ao
Plano de Evacuação, devendo ser estabelecido plano específico com essa
finalidade, conforme o disposto no Art.º 50.º da Portaria n.º 1532/2008.
No processo de admissão de novos funcionários (docentes e não docentes)
deverão ser prestadas informações detalhadas sobre as condições de segurança do
estabelecimento, das medidas adoptadas e dos meios de protecção instalados.
O pessoal afecto à segurança do edifício deverá frequentar continuamente
acções de formação técnica da área de segurança contra incêndio, de segurança,
higiene e saúde no trabalho e de socorrismo.

1.2 Serviço de segurança
Para a coordenação da segurança e emergência do edifício e execução das
respectivas tarefas é definido um sistema organizativo que assenta em quatro
vectores principais:
Direcção (RS-Responsável pela Segurança)
Coordenação (situação eventualmente cumulativa com a Direcção)
Intervenção
Manutenção
O vector direcção compreende a administração global do sistema, incluindo a
definição da política geral de Segurança do estabelecimento; compreende ainda
funções de nível operativo, designadamente no que respeita à decisão da
evacuação do edifício em situação de emergência. A função direcção é da
competência do Responsável pela Segurança do estabelecimento e de outro
elemento do pessoal docente a designar como seu substituto.
A coordenação do sistema poderá ser coincidente com a sua Direcção, sendo,
em casos em que a complexidade do estabelecimento o justifique (situações em que
funcionem no edifício vários estabelecimentos, em que existam vários edifícios no
recinto ou em que a dimensão do edifício seja apreciável), assegurada por um ou
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
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vários elementos do pessoal do estabelecimento e respectivos substitutos;
compreende todas as tarefas adequadas à incrementação e gestão do sistema,
designadamente:
Sensibilização permanente de todo o pessoal do estabelecimento para a
problemática da segurança
Acompanhamento da implementação das medidas preconizadas no Plano
de Emergência e no Plano de Prevenção e de todas as outras que venham a
ser tomadas referentes a segurança
Assegurar e promover a divulgação de medidas, normas e de quaisquer
outros materiais do âmbito da higiene, segurança e saúde no local de trabalho
Propor medidas tendentes à conservação e melhoria das suas condições de
segurança
Promover o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas de protecção
e verificar o estado das vias de evacuação
Promover e acompanhar exercícios práticos ou acções de formação
Em caso de sinistro coordenar a aplicação do Plano de Emergência
A intervenção em caso de sinistro será assegurada por todos os elementos do
pessoal do estabelecimento em regime de acumulação de funções; será também de
prever que os próprios alunos de escalões etários mais avançados possuam
igualmente intervenção ao nível da evacuação do edifício.
A manutenção preventiva e correctiva dos equipamentos e instalações de
segurança será da conta das entidades definidas para o efeito.
Os nomes, localização no edifício, respectivos contactos e funções de segurança
dos elementos do pessoal do estabelecimento constarão em quadro a afixar na
recepção do edifício:

1.3 Posto de Segurança
O Posto de Segurança do estabelecimento localiza-se na sua recepção,
situada no seu piso 0 do Bloco Central, designado por gabinete da chefe dos
serviços administrativos.
Neste local encontram-se instalados os seguintes meios técnicos de segurança:
Telefone com ligação permanente ao exterior para transmissão do alerta
Extintor de incêndio
Caixa de primeiros socorros
Este Posto é ocupado por um elemento da secretaria do ensino diurno,
durante os períodos de manhã e tarde e à noite, pela assessoria do Ensino
Nocturno, na respectiva Secretaria.
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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2. RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA
2.1 Responsável pela Segurança
O responsável pela segurança contra incêndio do estabelecimento (RS), para
os efeitos previstos na Portaria n.º 1532/2008, é o Director do Colégio.
Nome

Luis Fernando Dias Oliveira

Cargo / função

Director

Local de trabalho
(morada)
Contactos

Colégio de Nª Sra da Apresentação
Calvão - Vagos
Telefone: 234 781 113
Telemóvel:967797599

Indicam-se de seguida algumas das atribuições e competências do RS do
estabelecimento definidas na Portaria 1532/2008.
Prestação de colaboração aos bombeiros no decorrer das suas operações
de intervenção.
Receber da tutela/administração os PP/PE-Planos de Prevenção/de
Emergência aprovados pela ANPC.
Submeter à aprovação da ANPC os PP/PE do estabelecimento (para
estabelecimentos existentes).
Solicitar a ANPC vistorias extraordinárias ao estabelecimento.
Regularização das inconformidades detectadas em vistorias.
Garantir a acessibilidade aos meios de socorro.
Subscrever os pedidos de parecer prévio para a cedência temporária a
terceiros do estabelecimento.
Comprovar a aptidão física, conhecimentos técnicos, formação e treino em
matéria de segurança do SSI-Serviço de Segurança contra Incêndio (serviço
composto por um delegado de segurança e um n.º de agentes de segurança
adequado, a criar nos estabelecimento escolar com mais de 500 ocupantes).
Definir as circunstâncias perigosas para efeito de elaboração e execução de
plano de evacuação (inserido no Plano de Emergência - aplicável a
estabelecimentos escolares com mais de 500 ocupantes).
Foram delegadas outros elementos competências cf anexos VI e VII.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
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Outras competências:
• Sala de Convívio/Bar: Os funcionários de serviço, deverão assegurar-se que
todos os elementos que se encontrem nas salas se dirigem para o Ponto de
Encontro. Coordenam a saída de todos os elementos, pelo que, efectuada esta
operação, aqueles deverão dirigir-se para o Ponto de Encontro.
• Papelaria / Reprografia: A/as funcionárias presentes neste local, deverão
interromper as tarefas, desligar as máquinas, se possível, e apoiar a evacuação dos
alunos que se encontrem lá. Efectuada a tarefa deverá(ão) dirigir-se para o Ponto de
Encontro.
• Pessoal auxiliar de serviço nos Blocos: Ao sinal de alarme, os auxiliares aí
existentes, deverão assegurar que os percursos de saídas estão desimpedidos e
orientar os alunos para o Ponto de Encontro.
• Salas de Informática: Ao sinal de alarme, o docente presente nestas salas
deverá proceder à evacuação da mesma e desligar, se possível, todos os
equipamentos eléctricos.
• Salas de Professores: Ao sinal de alarme, deverão abandonar a sala e dirigir-se
para o Ponto de Encontro, desligando, se possível, os equipamentos eléctricos aí
existentes. Em caso de necessidade, prestarão auxílio na evacuação de outros
elementos.
• Gabinetes de Gestão (Assessorias/coordenações): Ao sinal de alarme,
ordenado por um elemento da Direcção com essa função, deverão estes abandonar
os gabinetes, desligando, se possível, todos os equipamentos eléctricos em
funcionamento e dirigir-se para o Ponto de Encontro. Em caso de necessidade,
prestarão auxílio na evacuação de outros elementos.
• Outro elemento da Direcção (Luís Oliveira) prestará toda a informação necessária
aos meios de socorro, Pais e Encarregados de Educação, bem como aos meios de
Comunicação Social, caso se justifique.
• Gabinetes dos Apoios Educativos: Ao sinal de alarme, deverão os elementos aí
presentes abandonar o mesmo e dirigir-se para o Ponto de Encontro. Caso existam
equipamentos eléctricos em funcionamento, deverão os mesmos, se possível, ser
desligados.
NOTA: O pessoal docente que, no momento da evacuação, se encontre a leccionar, deverá dirigirse imediatamente com os alunos para o ponto de encontro e verificar a presença de todos eles no
local. Por sua vez, o pessoal docente que não se encontre a leccionar, deverá, se possível,
conjuntamente com o pessoal não docente, utilizar os meios de combate primários existentes na
escola (extintores, rede de água armada, etc), até à chegada dos meios de socorro e de novas
indicações.

Por sua vez, o pessoal docente e não docente, presente na Reprografia, na
Secretaria , nas Salas de Professores , na Sala de Convívio e nos Gabinetes de
Apoios Educativos que não tenham uma intervenção directa, deve dirigir-se para o
exterior, até ao ponto de ENCONTRO .
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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ALUNOS
Fora das Salas de Aula:
Os alunos devem acatar e cumprir as ordens do Pessoal Docente e Não Docente,
abandonando os locais onde se encontrem e dirigir-se para o Ponto de Encontro, o
mais rapidamente possível, em marcha rápida, sem correrias e atropelos, pelo
percurso mais curto.
Dentro da Sala de Aula
Devem acatar e cumprir as ordens do Professor e saber o percurso previsto no
Plano de Evacuação, que se encontra afixado nas salas de aula.
Os alunos e professores que se encontrarem nas Salas de Convívio , nos Bares ,
na Papelaria ou nos Corredores de ligação entre blocos, devem acatar as
indicações/ordens dos funcionários presentes e saírem, de um modo ordenado,
pelas saídas mais próximas:
Uma vez no PONTO DE encontro, os alunos devem agrupar-se por turmas, a
fim de ser feita a verificação dos alunos presentes e ausentes.
Os Funcionários dos blocos deverão estar colocados perto das escadarias, a
fim de orientar os alunos e tentar impedir situações de pânico.
Os alunos, ao sair das salas, devem seguir pela direita atrás do delegado,
"chefe de fila”, sendo o professor ("cerra-fila") o último a abandonar a sala de
aula.
2.2 Organismos de apoio
Apresenta-se de seguida listagem das principais organismos e entidades que
poderão prestar apoio em caso de acidente nas instalações:
Ocorrência/Entidade

Bombeiros
Protecção Civil
Hospital

Intoxicações

Entidade

Telefones

Bombeiros Voluntários de Vagos
Guarda Nacional Republicana (GNR)
Serviço Municipal de Protecção Civil de Vagos
Hospital Infante D. Pedro
Hospitais Centrais da Universidade de Coimbra
Centro de Saúde de Vagos
INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
Centro de Informação Anti-venenos

Electricidade
EDP – Assistência Técnica
Urgências
N.º Nacional de Socorro
Câmara Municipal Geral
de Vagos

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Cap. V - Plano de evacuação

1. Considerações Gerais
Após efectuada a confirmação do sinistro e avaliada a sua extensão será
accionado o Plano de Evacuação do estabelecimento.
A evacuação será geralmente decidida e ordenada pela Direcção do
estabelecimento/Responsável pela Segurança; quando a gravidade da situação o
justificar essa decisão poderá ser tomada de imediato por qualquer elemento da
Direcção.
A ordem de evacuação será efectuada pela campainha, pela transmissão de
instruções através de telefones internos e, de viva voz, pelos elementos do pessoal
com atribuições na evacuação do edifício.
Na medida do possível será evitada a evacuação simultânea do edifício,
sendo efectuada a sua desocupação gradual com início pelas pessoas do piso em
risco. A evacuação será depois alargada progressivamente, privilegiando sempre os
ocupantes dos pisos mais distantes do piso de saída (Piso 0).
A evacuação será enquadrada pelos elementos do pessoal (e alunos) com
atribuições específicas nessa matéria.

Deverão ser efectuados treinos periódicos de evacuação do estabelecimento
para testar a eficácia do seu Plano de Evacuação, nos termos que venham a ser
definidos pelo Responsável pela Segurança tendo em conta o disposto no Art.º 207.º
da Portaria n.º 1532/2008.
2. Evacuação
Logo que decidida a evacuação do edifício e tendo em consideração as
prioridades definidas em 1, os elementos destacados para as tarefas de
enquadramento da evacuação e de socorro, dirigir-se-ão aos locais previamente
designados.
Aí socorrerão prontamente as pessoas que se encontrem em perigo imediato,
após o que percorrerão os locais designados, informando os seus ocupantes da
situação e transmitindo-lhes instruções sobre a evacuação.
Imporão a calma e a disciplina e auxiliarão os incapacitados; verificarão a
desocupação efectiva de todos os locais, encerrando as portas atrás de si. Dirigir-seão depois para a saída do piso, onde concentrarão todos os seus ocupantes, após o
que os conduzirão para o piso 0, zelando para que nenhum se atrase.
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Atingindo o piso de saída, dirigirão o seu grupo até ao Ponto de Encontro,
onde o elemento, com formação de socorrista, enquadrará agora os evacuados,
impedindo o seu regresso ao edifício e zelando para que não criem obstáculo à
intervenção dos bombeiros no combate ao sinistro. Esse elemento será ainda
responsável pela prestação de primeiros-socorros, caso se afigure necessário.
Logo que libertos das tarefas de evacuação atrás descritas, os elementos
referidos poderão voltar ao edifício para auxiliar os outros membros do pessoal e os
serviços de bombeiros no combate e rescaldo do sinistro.
Na planta de implantação constante do Plano de
estabelecimento é indicada a localização do Ponto de Encontro.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018

Aprovação

Página 17 de 39

Prevenção

do

1
17
7

PLANO DE EMERGÊNCIA
Colégio Nª Sra. da Apresentação
Calvão - Vagos

Cap. VI - Plano de intervenção
ESQUEMA DO PLANO DE INTERVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO

Incêndio

Detecção

Alarme Restrito

Reconhecimento

Informação à
Direcção/RS

Alarme Geral

Alerta

Evacuação

Socorro

Cortes de
Energia

Combate
(1.ª Intervenção)

Apoio aos
Bombeiros

Combate
(Bombeiros)

Rescaldo
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Definir-se-á assim o modo de actuação da segurança em caso de sinistro:
Detecção: A detecção efectuar-se-á através dos meios humanos, com transmissão
pessoal ou telefónica da informação por parte de qualquer elemento
do pessoal do estabelecimento à Direcção/Responsável pela
Segurança do estabelecimento.
A Direcção D1 fará a recepção da informação, contactando de
imediato o funcionário designado para as funções de
reconhecimento R1.

Reconhecimento: O funcionário designado para as funções de reconhecimento R1
dirigir-se-á de imediato ao local assinalado para confirmação do
sinistro. Logo que efectuada a avaliação do sinistro contactará
novamente a Direcção do estabelecimento D1, prestando
informação sobre a situação. Caso essa o justifique serão dados o
alarme e o alerta.

Alerta: A Direcção D1 desencadeará o Plano de Emergência caso a situação o
justifique, dando de imediato o alerta; para efectuar o alerta
contactará através do telefone os serviços de bombeiros.
O teor da mensagem de alerta aos serviços de bombeiros
deverá ser o seguinte:
· Comunica-se a ocorrência de um incêndio no Colégio de Calvão, Bloco ………..,
localizado em Calvão, concelho de Vagos.
Indicar eventualmente:
· Se há ou não feridos e o seu número
· A natureza e localização exacta do sinistro

Alarme: A Direcção D1 dará de seguida o alarme, manobrando o sistema de
sinalização / campainha - 3 toques de campainha, interrompidos por
pausas.
O elemento R1 poderá entretanto contactar, por via telefónica ou
presencialmente, o pessoal encarregue das missões de Cortes de
Energia C1, Combate I1, Socorro S1 e Evacuação En. Este
elemento desenvolverá de seguida as funções de Apoio aos
Bombeiros.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Cortes de energia: O elemento C1 ao ouvir o sinal de alarme deverá dirigir-se aos
locais do quadro eléctrico geral e à válvula de corte (parcial ou geral)
de gás e efectuar o seu corte. Em caso de necessidade este
elemento procederá igualmente à abertura de janelas e portas para
desenfumagem dos caminhos de evacuação.

Socorro: O elemento S1 ao ouvir o sinal de alarme deverá dirigir-se ao local do
sinistro socorrendo prontamente as eventuais vítimas e auxiliando o
seu transporte para o exterior, para o Ponto de Encontro. Este
elemento manter-se-á no Ponto de Encontro prestando auxílio às
vítimas e auxiliando no enquadramento dos alunos.

Combate: Ao ouvirem o sinal de alarme os elementos I1 e I2 dirigir-se-ão ao local do
sinistro e iniciarão o combate ao sinistro com os meios de primeira
intervenção (extintores ou bocas de incêndio) até à chegada dos
serviços de bombeiros, sem porem em causa a sua integridade
física e sem nunca ficarem sozinhos perante o incêndio.

Evacuação: A Direcção D1 avaliará a necessidade de evacuação, desencadeando
o Plano de Evacuação através da activação do sistema de alarme.
Ao ouvirem o sinal de alarme os elementos En de cada uma das
salas de aula, incluindo os alunos com funções de “chefes de fila”
nas salas onde estes existam, enquadrarão os alunos por forma a
conduzi-los, por via de evacuação não obstruída, até ao exterior –
Ponto de Encontro.
Nas salas onde não existam alunos com funções de “chefes de fila”
os elementos do pessoal do estabelecimento En colocados noutros
locais que não as salas de aula, dirigir-se-ão ao local do sinistro e
assumirão essas funções; as missões de “cerra-filas” serão sempre
da competência dos professores de cada uma das salas.
Nos outros locais de trabalho o pessoal sem missões de segurança
deve, perante o sinal de alarme, dirigir-se pelos seus meios ao Ponto
de Encontro, fechando atrás de si as portas dos compartimentos.
Nos locais públicos em geral será da competência do elemento En a
verificação da desocupação desses locais e a prestação de
indicações sobre a evacuação aos eventuais ocupantes.
Os procedimentos gerais de evacuação são descritos em anexo.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Apoio aos Bombeiros: Após ter desempenhado as funções de reconhecimento o
elemento R1 procederá à desobstrução de eventuais obstáculos à
penetração dos bombeiros no interior do edifício e à aproximação e
estacionamento das suas viaturas no exterior. Prestará informações
detalhadas aos bombeiros sobre a localização e extensão do sinistro
e as medidas adoptadas pela segurança do edifício.
A Direcção D1 deverá igualmente efectuar o acompanhamento das
operações dos serviços de bombeiros.

Rescaldo: Após o incêndio todos os elementos do pessoal auxiliarão os bombeiros,
sob a sua coordenação, nas operações de rescaldo e providenciarão
a reposição imediata dos materiais e equipamentos de segurança do
edifício.

Resumem-se no quadro seguinte as missões de cada um dos elementos do pessoal
afecto à segurança do estabelecimento em caso de sinistro. Saliente-se que nos
estabelecimentos com mais de um período de funcionamento todas as missões
deverão ser dobradas de forma a cobrirem os respectivos períodos.

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Elemento

D1 - Presidente Conselho
Executivo - Responsável pela
Segurança

D2 -

R1 R2 C1 C2 S1 S2 I1 I2 I3 I4 E1 - Professor sala n
E2 - Professor sala n
E3 - Professor sala n
E4 - Professor sala n
E5 - Professor sala n
E6 - Professor sala n

Funções / missão

Observações

Direcção
Alerta
Alarme
Apoio aos bombeiros
Rescaldo
Direcção (substituto)
Alerta (substituto)
Alarme (substituto)
Apoio aos bombeiros (substituto)
Rescaldo
Reconhecimento
Apoio aos bombeiros
Reconhecimento (substituto)
Apoio aos bombeiros (substituto)
Cortes de energia
Desenfumagem
Cortes de energia (substituto)
Desenfumagem (substituto)
Socorrismo
Socorrismo (substituto)
Combate ao incêndio
Combate ao incêndio
Combate ao incêndio (substituto)
Combate ao incêndio (substituto)
Evacuação sala n
Evacuação sala n
Evacuação sala n
Evacuação sala n
Evacuação sala n
Evacuação sala n

Nas Plantas de Emergência são indicados a localização dos quadros eléctricos para
corte parcial e geral de energia eléctrica

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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ANEXO I – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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ANEXO II – PLANTA DE
INSTALAÇÕES ESCOLARES

ENQUADRAMENTO

DAS

RUAPADREBAPTISTA

PRAIAS
ENTRADA
PRINCIPAL

CALVÃOCENTRO
E.N. 109

L
EBO
FUT
DE
PO
CAM

PONTO
DE
ENCONTRO
ENTRADA
DEEMERGÊNCIA

ENTRADA
DEEMERGÊNCIA
PONTO
DE
ENCONTRO

C EB
PT

Legenda:
01- Piscinacoberta
02- Pavilhãodesportivocoberto
03- Vestiários/ balneários
04- Pavilhãodesportivocoberto
05- Blococasademúsica
06- Polidesportivoaoar livrecombancadas
7.1- Polidesportivoaoar livre
7.2- Polidesportivoaoar livre
08- BlocoC, serviços administrativos +3º ciclo
09- Gabinetefísica/ químicaeciências natureza
10- Blocoensinosecundário
11- Bloco2º ciclo
12- Cantina
13- Oficinas (electricidadeepadaria)
14- Cozinhapedagógica
15- OficinaE.T.
16- OficinaE.V.T.
17- CNT
18- Garagens/ arrumos
19- Portaria

Águas Esgotos Telefones Gás Electricidade-

HIDRANTEEXTERIOR

CORTEDEGÁS

C- Captaçãodeágua
EB- Estaçãodebombagem
PT- Postodetransformação

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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ANEXO III – SIMBOLOGIA A APLICAR EM PLANTA DE
EMERGÊNCIA

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018

Aprovação

Página 25 de 39

2
25
5

PLANO DE EMERGÊNCIA
Colégio Nª Sra. da Apresentação
Calvão - Vagos

ANEXO IV –
INTERVENÇÃO

ORGANOGRAMA

DAS

EQUIPAS

DE

Responsável pela
Segurança
Diretor do Colégio

Coordenador Responsável
pela Segurança
Ana Laranjeiro

Alarme e Alerta
Chefe dos Serviços
Administrativos
Susana Silva

1ªIntervenção
Pessoal Auxiliar do Bloco

Corte de Energia e Gás
João Pascoal

Informação e Vigilância
Elemento daAssessoria do
3º Ciclo

Evacuação
Pessoal Auxiliar do Bloco

Concentração e Controlo
Docentes e Delegados de
Turma

ANEXO V – DELEGAÇÔES DE COMPETÊNCIAS
Foram delegadas nos seguintes elementos as competências indicadas:
ELEMENTOS

COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Nome – Ana Laranjeiro
Cargo/função – professora/ responsável da
segurança
Local de trabalho – não definido
Contacto - 964524234

-Prestação de colaboração aos bombeiros no
decorrer das suas operações de intervenção.
-Prestar apoio na elaboração do PE e respectivos
simulacros
-Regularização das inconformidades detectadas
em vistorias.
-Garantir a acessibilidade aos meios de socorro.
Ao sinal de alarme, controlar a saída e entrada
na escola;
Indicar aos agentes de Protecção (Bombeiros), o
acesso mais adequado ao local em causa.

Nome – António Faneca
Cargo / função - Porteiro
Local de trabalho - Portaria
Contactos – 963069905
Nome – João Pascoal/ Fernando Malta
Cargo / função – Funcionários de
Manutenção
Local de trabalho – não definido
Contactos – 914262962/ 926044968
Nome – Susana Silva / Graça Neto
Cargo / função – Chefe dos Serviços
Administrativos
Local de trabalho - Secretaria
Contactos – 914637531/ 916020675
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Nome – Isabel Pascoal/ Lurdes Hipólito
Cargo / função – Chefe de cozinha
Local de trabalho – Cozinha/Cantina
Contactos – extensão cozinha
Nome – João Paulo Hipólito
Cargo / função – Auxiliar
Local de trabalho – Balneários/Pavilhões
Contactos – 963162527
Nome – Marília Oliveira
Cargo / função – Bibliotecária
Local de trabalho – Biblioteca/Centro de
Recursos
Contactos – ext. Biblioteca/ 965379403

Desligar o gás e o quadro eléctrico (parciais);
Orientar a evacuação das funcionárias para o
ponto de encontro.
Assegurar o corte parcial do abastecimento de
gás e electricidade;
Assegurar que todos os alunos que se
encontrem no espaço se dirijam para o ponto de
encontro.
Orientar a evacuação dos presentes para o
ponto de encontro.

ANEXO VI – SERVIÇO DE SEGURANÇA
INCÊNDIOS E DELEGADOS DE SEGURANÇA

CONTRA

A Segurança contra incêndio do estabelecimento conta ainda com os seguintes
Delegados e Agentes de Segurança:
Atribuição

Delegado de
Segurança
(substituto)

Agente de
Segurança

Função

Função de vigilância contra
incêndio, incluindo a detecção,
reconhecimento e apoio aos
bombeiros.
Colocado no Posto de
Segurança
Agente de Segurança

Elementos

Nome – Nelson Reverendo
Cargo / função – auxiliar de educação
Local de trabalho – 3º ciclo
Contacto - 966864578
Nome – Silvério Faneca
Cargo / função – auxiliar de educação
Local de trabalho – não definido
Contacto - 927575072

ANEXO VII – INSTRUÇÕES ESCRITAS DE SEGURANÇA
As Instruções de Segurança têm como objectivo genérico prevenir as situações
susceptíveis de pôr em risco a segurança dos ocupantes do estabelecimento, definir
um plano que minimize as consequências de um eventual sinistro e pormenorizar as
acções a desenvolver em situações de emergência.
Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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Foram elaboradas Instruções de Segurança Gerais, destinadas principalmente aos
alunos e visitantes em geral, Instruções Particulares de Segurança dirigidas ao
pessoal que labora nos locais de risco, e Instruções Especiais e Complementares de
Segurança para utilização do pessoal encarregue da sua segurança.
Descrevem-se de seguida os vários tipos de Instruções de Segurança.

1. Instruções Gerais de Segurança

a) A afixar junto aos acessos aos pisos e na entrada
EM CASO DE INCÊNDIO:
SE DESCOBRIR UM INCÊNDIO:
Mantenha a calma, não grite nem corra
Comunique imediatamente aos professores ou empregados a ocorrência ou pressione a
botoneira manual de alarme mais próxima
Se possível ataque o incêndio com os meios ao seu alcance, sem correr riscos inúteis
Se não conseguir apagar o fogo abandone o local seguindo a sinalização de segurança

SE OUVIR O SINAL DE ALARME
dado por 3 toques de campainha interrompidos por pausas
Encaminhe-se calma e ordenadamente para as saídas, seguindo os sinais de segurança e
as instruções do pessoal, e auxiliando as crianças, deficientes e idosos
Dirija-se ao ponto de encontro situado no exterior do edifício

EM CASO DE SISMO:
Mantenha a calma, não se precipite para as saídas
Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis
Proteja-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo da carteira ou
mesa

Elaboração : Ana Laranjeiro e João Soldado
Edição n.º 7/2018
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b) A afixar no interior das salas de aula
EVACUAÇÃO
Ao ouvir o sinal de alarme (3 toques de campainha interrompidos por pausas), segue as
instruções do teu professor.
Não te preocupes com o material escolar. Deixa-o sobre as carteiras, sai e fecha a porta.
Segue os sinais de saída em silêncio. Não corras.
Desce as escadas encostado à parede. Não voltes atrás.
Não pares na porta de saída. Esta deve estar livre.
Dirige-te para o local que o teu professor te indicar, para se apurar que não falta ninguém.

EM CASO DE INCÊNDIO
Perante um incêndio mantém sempre a calma e pensa no que deves fazer
Se o fogo é pequeno, trata de apagá-lo com os meios que tens ao teu alcance e com toda a
decisão
Se não conseguires dominar o fogo, fecha a porta e solicita ajuda aos professores. Avisa
rapidamente a direcção da escola da ocorrência do fogo
Se o fogo se prender às tuas roupas, não corras. Atira-te para o solo e rola sobre ti próprio
Se ouvires uma explosão, atira-te para o solo e protege a nuca com os braços
Perante o fumo, protege a boca e o nariz com um pano. Caminha agachado. Junto ao solo
há menos fumo
Se o fumo te impedir a fuga, anuncia a tua presença e aguarda socorro

EM CASO DE SISMO
Mantém a calma, não te precipites para as saídas
Mantém-te afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis
Protege-te no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo da carteira ou
mesa
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2. Instruções Particulares de Segurança
A afixar nos locais de risco

a) Cozinha
Não fume
Lave as mãos frequentemente; utilize a touca da cabeça
Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada; o lixo deve ser removido
diariamente
Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas de ventilação, do
apanha-fumos e dos seus filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm
previstos filtros sem que estes se encontrem colocados
Não utilize nunca aerossóis perto das chamas
Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser
executadas em definitivo e por técnicos habilitados
Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos
anualmente por técnicos habilitados
Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e
desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos eléctricos e
promova o arejamento natural da cozinha
Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia eléctrica no quadro
geral
Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários
para que alertem os serviços de emergência; a eficiência do combate ao sinistro
depende da rapidez do alarme
Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos
eléctricos ou instalações eléctricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize
extintores de Pó Químico ou CO2
Quando abandonar um local incendiado feche todas as portas de comunicação com
o resto do edifício
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b) Central térmica. Armazenagem de combustíveis
Não fumar ou foguear
Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada, assegurando também as
suas condições de ventilação
As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por
técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por
esses técnicos no mínimo anualmente
Verifique periodicamente a validade das inspecções de segurança periódicas
(inspecções das instalações de gás, provas de pressão, aferição de manómetros, etc.)
Vigie o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança
(extintores, etc.)
Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de
alimentação de combustíveis
Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de
qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme
Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver
desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico
Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o
interior do edifício
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c) Arrecadações. Arquivos. Armazéns. Áreas técnicas em geral
Não fumar nem fazer lume
Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado
As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por
técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por
esses técnicos no mínimo anualmente
Não utilize instalações eléctricas provisórias
Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás
Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de
qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme
Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver
desligada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico
Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o
interior do edifício
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d) Posto de Transformação. Grupo de Emergência.
Salas de quadros eléctricos
Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e arrumadas e
asseguradas as suas condições de ventilação
As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por
técnicos habilitados
As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo
anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das
instalações eléctricas quando necessário
Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização do
equipamento de segurança do PT (lanternas, luvas, tapetes, vara de manobra,
instruções de primeiros socorros, extintores, etc.)
Em caso de incêndio proceda ao corte imediato da corrente eléctrica, efectuando as
operações respectivas de jusante para montante
Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver
cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico
Comunique rapidamente à Direcção/Responsável pela Segurança a ocorrência de
qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme
Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o
interior do edifício
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3 Instruções Especiais de Segurança
Estas instruções dirigem-se especialmente aos elementos do pessoal do
estabelecimento, considerando-se que todos os seus elementos delas terão
conhecimento e colaborará na sua aplicação. Em termos gerais são as seguintes:
Socorrer as pessoas que se encontrem em perigo imediato
Dar o alarme à Direcção/Responsável pela Segurança do estabelecimento e
aos outros funcionários
Dar ou confirmar o alerta aos bombeiros
Iniciar o combate ao foco de incêndio com os meios de intervenção
existentes
Evacuar o local, encaminhando os seus ocupantes para o exterior (ponto de
encontro). Verificar a desocupação efectiva dos locais, fechando atrás de si
todas as portas
Auxiliar os bombeiros nas operações de combate e rescaldo, procedendo à
eventual desobstrução dos acessos e pontos de penetração e indicando a
localização e extensão exactas do sinistro.
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ANEXO VIII - ALÇADOS

Bloco 3º ciclo/ administrativos.

Bloco 3º ciclo/ administrativos.
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Pavilhão velho/ balneários

Edifício secundário/ 2º ciclo.
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Cantina/ cozinha.

Edifício secundário/ cantina.
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Oficinas.

Oficinas/ cantina.
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Pavilhão

Vista geral.

IX – REGISTOS
-Manutenção de equipamentos
-Relatório
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