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III.2 - PLANO DE ATUAÇÃO 
 

O Plano Interno de Atuação define os procedimentos a adotar, pelo Delegado  e Equipa 

de Segurança, de forma a combater o incêndio e minimizar as suas consequências, até 

à chegada dos socorros externos, nomeadamente: 

• Adequada difusão do alarme e alerta; 

• 1ª intervenção; 

• Eficiente apoio à evacuação das áreas sinistradas; 

• Preparação das condições para intervenção externa. 

 
A coordenação das ações será assegurada, sempre que possível, a partir do Posto de 

Segurança. 

 

ATIVAÇÃO DO PEI 

Face aos diferentes riscos, por vezes não será necessária a ativação do Plano de 

Emergência Interno (PEI), para tal existe a necessidade de distinguir três NÍVEIS DE 

EMERGÊNCIA. 

 
QUADRO III.2 Níveis de Ativação do PEI. 

 

 
 

 
NIVEL I 

Sem Necessidade 

de Ativação do PEI 

Corresponde à resposta imediata a uma situação de acidente, com 

meios de atuação mínimos. 

A situação é controlada por quem a detetou. 
 

O acidente, por ser de dimensões reduzidas ou, por estar confinado, não 

constitui ameaça para além do local onde se produziu. 

Apenas se trata de desvio das condições normais de funcionamento, 

cujas consequências não são significativas para as pessoas e 

equipamentos. 
  

NIVEL II 

Possível Ativação 

do PEI 

Emergência parcial onde não se prevê uma extensão do acidente, que 

aparentemente é controlada através dos meios humanos e materiais dos 

equipamentos de segurança de 1ª intervenção. 

  

NIVEL III 

Ativação do PEI 

Acidente grave ou catástrofe, de difícil controlo que pode dar origem a 

danos pessoais, materiais e ambientais, obrigando a uma ação imediata 

para o restabelecimento do controlo e minimizar as suas consequências. 
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As AÇÕES DE INTERVENÇÃO a adotar pelos diversos potenciais envolvidos, na 

eventualidade de ocorrer uma situação de emergência, por exemplo um incêndio, 

devem incidir sobre as fases apresentadas de forma esquemática no Anexo 11 «Plano 

de Atuação») e mais pormenorizada nos pontos seguintes. 

Estes procedimentos, pensados para uma situação de incêndio, poderão ser 

adaptados a outra emergência. 

 
 
 

Recomenda-se a sua ampla divulgação pelos utilizadores do espaço, nomeadamente 

no âmbito das ações de formação ou sensibilização em SCI. 

 
 
 
 
 
 
 

III.5.1 – DETEÇÃO, ALARME E ALERTA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Será o operacional da Receção/Posto de Segurança, que após confirmação da 

situação de emergência, 

fará a transmissão de informação entre quem deteta e os elementos da Segurança. 

Após confirmação, a pessoa que detetar um foco de incêndio deverá: 

- Avisar o Delegado de Segurança; 

- Verificar se existem pessoas em perigo, a fim de lhes ser prestado apoio; 

- Se souber, tentar extingui-lo com os meios de extinção disponíveis, sem correr riscos; 

- Após solucionar a situação, ou não o conseguindo fazer, dirigir-se para a Receção e 

aguardar o elemento da Segurança. 
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O DELEGADO DE SEGURANÇA ao chegar ao local deverá avaliar a necessidade e 

capacidade de uma intervenção interna (acionar a Equipa de 1ª Intervenção que tentará 

controlar o incêndio e extingui-lo ou necessidade de reforço caso já se encontrem 

elementos em ação). 

Se o incêndio não for extinto: 

- Mobilizar a restante Equipa de Segurança 

- Decidir se é necessário efetuar o corte geral ou parcial de energia ou gás e dar a 

respetiva ordem e 

- Conforme a gravidade do caso e a perigosidade apresentada pela situação, o DS/RS 

terá de responder a duas perguntas: 
 

 

- Decidirá acerca da necessidade de evacuar o edifício parcial ou total e, caso decida 

juntamente com o RS pela evacuação, é acionado o Plano de Evacuação. 

 
Se houver necessidade de evacuação, o DS deve: 

Certificar-se sobre: 

✓ a localização exata, 

✓ a extensão do sinistro 

✓ matérias em combustão e 

✓ se há vítimas a socorrer. 

 
- Avaliar também a necessidade de adaptação das regras e percursos de evacuação, 

comunicando-o ao coordenador de evacuação da área que transmitirá as instruções aos 

restantes coordenadores, se necessário; 

- Dar a respetiva ordem de evacuação total ou parcial e à Equipa de Segurança para 

iniciar os procedimentos respetivos; 

- Se evacuação total, acionar o alarme geral interno e proceder ao alerta. 

 
- Acompanhar a evolução do combate ao sinistro e, caso se justifique por impossibilidade 

de resolução da situação, dar a ordem de fechar o local e abandonar as instalações até 

que cheguem os meios de socorro externo; 

- Informar o RS da evolução dos acontecimentos. 

NECESSÁRIA EVACUAÇÃO? 

NECESSÁRIA INTERVENÇÃO EXTERNA? 
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III.5.2 – PRIMEIROS SOCORROS E EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 
Em qualquer situação de emergência a prioridade deve ser dada à salvaguarda da 

segurança e bem-estar dos ocupantes do edifício. 

As manobras de busca, salvamento e resgate de pessoas em perigo ou com ferimentos 

que a impeçam de se colocar a salvo pelos seus próprios meios, bem como a prestação 

de Primeiros Socorros e estabilização especialmente de vítimas que apresentem 

situações de socorro essencial (i.e. que coloquem em risco imediato a sua vida) serão 

prioritárias sobre qualquer outra ação. 

 
 
 
 
 

Assim, logo que detetada a situação de emergência, dever-se-á: 

 
• Verificar a existência de vítimas; 

• Proceder à imediata extração das vítimas para um local seguro 

(se não for possível criar condições de segurança para proceder à sua 

estabilização no local onde se encontra). 

 
 

Para o efeito, independentemente da capacidade de o fazer por parte de quem 

primeiro detete a vítima, deverá: 

• Ser rapidamente alertado o 112; 

• Pedir passagem da chamada para a emergência médica, explicando-lhes 

rapidamente: 

- O tipo de ocorrência; 

- O estado aparente da vítima; 

- A eventual necessidade de meios de socorro específicos 

para a remoção da vítima. 
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Independentemente da capacidade de resposta dos meios internos, a existência de 

vítimas deverá ser sempre comunicada no momento do alerta aos meios de socorro 

externos. 

 

 

A Equipa de 1os Socorros ao ouvir o alarme geral de evacuação, deve: 

 
Munir-se de material/equipamento de 1os Socorros e colaborar na evacuação das 

pessoas da sua área de intervenção dirigindo-se ao Ponto de Encontro. Aí permanece 

pronta para o caso de ter que atuar (socorrer prontamente eventuais feridos) e auxilia 

no enquadramento dos alunos. 

Caso o RS/DS solicite os seus serviços, desloca-se ao local da ocorrência para socorrer 

os feridos existentes. Se possível, transporta o(s) ferido(s) para o Ponto de Encontro. 

 
 
 
 
 
 

III.5.3 - 1.ª INTERVENÇÃO 

 
 

Numa situação de eclosão de incêndio é crucial o rápido e eficaz recurso a meios de 1ª 

intervenção fim de tentar solucionar de imediato a situação ou, pelo menos, evitar que 

a mesma assuma proporções incontroláveis. 

Assim, quem detetou a situação: 

 
• assegurar a informação ao DS 

• havendo condições de segurança para o fazer sem riscos, deve de imediato 

fazer uso dos meios de extinção mais próximos e adequados ao caso 

concreto. 

Encontrando-se mais pessoas próximo do local deverão apoiar a intervenção deste 

elemento através do recurso a outros meios de extinção adequados existentes nas 

proximidades, se tiverem formação para tal. 
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RECOMENDA-SE sempre a concentração de meios de extinção na fase inicial do 

combate em que a sua eficácia estará muito mais assegurada do que reservando meios 

para ir aplicando gradual ou faseadamente. O objetivo será o de fazer incidir os meios 

de extinção na sua máxima força logo de início. 

 
Tendo esta recomendação em conta, sempre que se confirme uma situação anormal, 

acionar-se-á um aviso sonoro de modo à equipa de segurança ficar em alerta, sendo 

destacados, em caso de incêndio, os elementos da equipa de 1ª intervenção da zona 

da ocorrência antes da mobilização das restantes equipas de intervenção interna. 

 
 
 

Qualquer elemento da Equipa de 1ª Intervenção, sendo informado aquando do 

acionamento de que se trata de uma situação de incêndio, deverá: 

• munir-se do extintor mais próximo do local onde se encontre nesse momento, 

preparando-se assim para ter de imediato mais um meio, um reforço quando 

chegue junto do local. 

 
• caso já se encontre o DS no local, seguir as suas instruções, 

 

• caso seja o primeiro auxílio a chegar, passará a coordenar as medidas de 

intervenção: 

- Verifique a intervenção entretanto realizada e avalie de que modo a poderá 

reforçar; 

- Solicitar mais meios de extinção ou dar a situação por resolvida, sem nunca 

ficarem sozinhos perante o incêndio 

- Encarregar quem confirme o normal funcionamento dos procedimentos 

automáticos (Fecho de portas resistentes ao fogo, paragem do elevador no piso 

previsto, paragem do ar condicionado, etc.), 

 

- Dar conhecimento ao Delegado de Segurança do desenvolvimento da 

situação 
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- Poderá também acontecer que se aperceba de que a resolução da situação 

é muito difícil ou impossível de controlar com meios de 1ªintervenção ou por 

instrução do DS, optar-se nesse caso por abandonar o local fechando todos 

os acesos e janelas do espaço onde ele se esteja a desenvolver (diminuindo 

assim a sua velocidade de propagação e confinando-o ao mesmo) e esperar a 

chegada dos Bombeiros. 

 
• À chegada dos Bombeiros passe a colaborar com eles na medida do que lhe 

solicitem; 

 
• Ficando eventualmente livre das suas tarefas coloque-se à disposição do DS 

para colaborar no mais que seja preciso. 

 

 
O Delegado de Segurança vai mantendo informado o Responsável da Segurança 

da evolução dos acontecimentos. 

 
 
 
 
 

 

UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO 

 
 

Existem extintores e carretéis de caudal de reduzido para combate a incêndio, fixados 

na parede e assinalados, que deverão ser usados numa 1ª intervenção no caso de 

eclosão de um foco de incêndio. 

 
Qualquer colaborador que tente controlar um incêndio deverá utilizar estes meios 

conforme formação que, entretanto, lhe será ministrada e conforme as instruções de 

utilização estabelecidas do Plano de Prevenção. No entanto só o deverá fazer se houver 

garantias de segurança e não correndo riscos pessoais. 
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III.5.4 – CORTE DE ENERGIA 

 

 
Deverão, se necessário e sem correr riscos, proceder ao CORTE DE 

ENERGIA, nomeadamente energia elétrica e/ou gás. 

 
 
 

O corte de energia elétrica será feito por decisão do Delegado de Segurança e 

inicialmente no quadro parcial de eletricidade que serve o Piso da ocorrência. 

Consoante as proporções que atinja o sinistro, poderá tornar-se necessário proceder ou 

mandar proceder ao corte geral de energia elétrica, no quadro geral. 

Os elementos nomeados procedem ao corte geral ou parcial de energia elétrica e/ou 

fecho das válvulas manuais de gás (caso seja necessário e o fecho automático ainda 

não tenha atuado). 

 
 
 

Deverão auxiliar, caso seja necessário, na evacuação dos locais e na abertura de 

janelas e portas para desenfumagem dos caminhos de evacuação. 

 
 
 
 
 

Situação de emergência: INUNDAÇÃO 

 
Proceder ao corte da água da rede (MAS NÃO A QUE ABASTECE OS 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) 
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III.5.5 – EVACUAÇÃO 

 

 
Perante a dimensão efetiva ou previsível ou os riscos associados ao sinistro 

(acumulação de fumos, por exemplo) o Delegado de Segurança poderá determinar a 

necessidade de evacuação da parte ou da totalidade do edifício. 

Tal decisão tem por objetivo garantir a segurança dos seus ocupantes e libertar espaço 

para uma mais eficaz intervenção dos meios de socorro externos. 

 
 

 
 

 

Ao Delegado de Segurança competirá tomar uma rápida decisão quanto a essa 

necessidade e quanto a eventuais adaptações aos trajetos de evacuação 

estabelecidos, conforme plantas de emergência em anexo, nomeadamente 

determinando o recurso a percursos de evacuação alternativos e indicando-os. Deverá 

comunicar instruções ao coordenador de evacuação da área da ocorrência. 

A ordem de evacuação geral será transmitida pelo SADI. 

Durante o horário de funcionamento, numa situação de evacuação, é convocada a 

Equipa de Evacuação tendo a responsabilidade do controlo da evacuação de modo 

a encaminharem todos os ocupantes para o Ponto de Encontro. 

Para garantir uma evacuação rápida e segura dos ocupantes, esta Equipa deve seguir 

os procedimentos existentes que constam em instrução específica de segurança. 

Todos os locais passíveis de ocupação deverão ser verificados. 

 
No caso de se detetar a falta de alguém, deve-se informar o RS/DS, que por sua vez 

contactará os Bombeiros ou as Forças de Segurança. 
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A Equipa de Evacuação é constituída por: 
 

▪ Coordenadores de área: responsáveis por assegurar que o 

edifício ou  piso que lhes foi atribuído foi totalmente evacuado e 

ser elo de ligação entre o DS e os elementos da equipa de 

evacuação da sua área; 

 
▪ Sinaleiros: elementos posicionados em pontos críticos (por 

exemplo: Pontos de confluência), a fim de encaminharem as 

pessoas para percursos adequados e ordenar a sua 

deslocação. 

 
▪ Quando se encontram a decorrer aulas no momento do alarme,  

também fazem parte os Chefes de Fila e Cerras - Fila: 

elementos que no percurso de evacuação seguem à frente 

(delegado de turma) e no final (professor) da fila, 

respetivamente. 

 
 
 

III.5.6 - CONCENTRAÇÃO E CONTROLO 

 

 
Os percursos de evacuação e os elementos da Equipa de Evacuação 

encaminham os utentes para o exterior do edifício. 

As plantas de emergência indicam a sua localização, bem como a do 

Ponto de Encontro. 

Chegados ao Ponto de Encontro, os ocupantes evacuados deverão 

aguardar o desenvolvimento da situação, não devendo ausentar-se sem 

previamente avisarem o elemento da Equipa de Concentração e 

Controlo e só com autorização do RS. 

A Equipa de Concentração e Controlo, deve estar devidamente 

identificada e conferir se toda a população que abandonou o edifício. 

Esta informação será ainda confirmada junto dos membros da  

Equipa de Evacuação. 

 
Caso se suspeite ou verifique a ausência de qualquer pessoa, deve ser 

avisado o Responsável de Segurança e Bombeiros. 


