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CAPÍTULO III 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

 
 

 
DOCUMENTO ONDE SE ENCONTRAM INDICADAS 

AS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO A ADOTAR, 

PARA FAZER FACE A UMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO NAS INSTALAÇÕES. 
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III.1 – ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA 

 
Para satisfazer os objetivos deste Plano torna-se necessário criar uma estrutura interna 

de segurança organizada para fazer face a eventuais situações de emergência, 

assegurada pelos meios humanos e materiais existentes no estabelecimento escolar. 

A estrutura interna de segurança, constitui a estrutura normal de funcionamento durante 

o período em que vigore a emergência. A equipa de segurança (ES) agrega vários 

intervenientes com funções e responsabilidades distintas. 

 

 
Após a ocorrência de uma situação de incêndio ou outra emergência, o RS /DS deverá 

elaborar um Relatório de Ocorrência, de acordo com o modelo que se encontra no 

Anexo 13G.1 «Relatório de Ocorrência -SCI») e arquivado na secção VI.7 

Para o caso específico de Ameaça de Bomba encontra-se um modelo de questionário, 

no Anexo 16D.1 «Questionário em caso de Ameaça de Bomba»). 

Os relatórios de ocorrências relacionadas com SCIE fazem parte dos REGISTOS DE 

SEGURANÇA (Capítulo VI deste Plano) e são arquivados por 10 anos. 

 
 

ORGANOGRAMA DE SEGURANÇA 
 

Representa a estrutura interna de segurança com a identificação dos elementos e 

respetivas funções. 

Na E.B. 2,3 Fernando Pessoa, e segundo o quadro XL do artigo 200ºdo RT-SCIE, o 

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA, terá que nomear uma EQUIPA DE SEGURANÇA 

de 8 elementos, no mínimo, e um DELEGADO DE SEGURANÇA. 
 

A SELEÇÃO dos elementos da Equipa de Segurança deve ter em conta fatores como: 

• Voluntariado; 

• Função; 

• Local de trabalho; 

• Horário de trabalho; 

• Condições físicas e psíquicas dos colaboradores. 
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III.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA INTERNA DE 

SEGURANÇA 

 

➢ NO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO NORMAL 

(dias úteis, no regime de exploração do estabelecimento escolar, no período de 

ocupação normal diurno das 7h às 19h): 

Como neste período encontra-se presente a maioria dos funcionários do 

estabelecimento escolar, é possível definir a seguinte hierarquia e grupos de atuação 

para reagir a uma situação de emergência (Figura III.1). 

O organigrama da Equipa de Segurança deve ser afixado em local adequado que 

permita o conhecimento dos elementos intervenientes. 

 
 
 

SUBSTITUTOS 

 
No dimensionamento da Estrutura Interna de Segurança, são nomeadas pelo menos 

uma a duas pessoas para cada cargo, para ter em consideração períodos de férias ou 

outro tipo de ausências, mas com a garantia que todas as tarefas serão desempenhadas 

em qualquer período de funcionamento das instalações. Assegurar essa garantia é da 

responsabilidade do Responsável de Segurança. 

 
 

➢ FORA DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO NORMAL 

(dias úteis depois das 19h, fins de semana e feriados): 

 
Os assistentes operacionais existentes no estabelecimento assumirão as 

funções de alarme; 1ª intervenção, evacuação e apoio, previstas neste Plano. 

 
Sempre que neste período, decorra alguma atividade (atividade de formação 

externa, utilização do Pavilhão Gimnodesportivo por entidades externas ou em 

atividades extra - curriculares) estará sempre presente no estabelecimento um 

assistente operacional e estando o Delegado de Segurança contactável por 

telemóvel. 
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FIGURA III.1 Organograma da Estrutura Interna de Segurança. 
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III.1.2 – FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
 

Os elementos que integram a equipa de segurança, qualquer que sejam as tarefas 

específicas que lhe sejam atribuídas, deverão ter formação e treino adequados em 

1os Socorros e na utilização de meios de 1ª intervenção, nomeadamente, os 

extintores e mantas ignífugas. 

 
 
 

TAREFAS 

 
 

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA (RS) 

 
 

CONTACTÁVEL 24H/DIA 

Dada a importância das suas funções durante uma emergência, é essencial que esteja 

contactável 24h/dia. Dele dependem diretamente o DS e indiretamente a Equipa de 

Segurança. 

 
ORDEM DE DIFUSÃO ALARME INTERNO E ALERTA 

É da sua responsabilidade, decidir se necessária a evacuação geral e, após confirmação 

dos Bombeiros, declarar o fim da emergência e se possível o regresso às instalações. 

 
INFORMA E ACOMPANHA AS FORÇAS DE SEGURANÇA 

É também o responsável pela comunicação à Polícia de Segurança Pública em caso 

de ameaça de Bomba. Só exerce esta função em caso de acidente muito grave. 

 
INFORMA ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Responsável da Organização ao mais alto nível, que preside a todas as intervenções 

quer internas quer externas e é o responsável perante as entidades oficiais, ou seja, é 

o responsável por emitir para o exterior as informações necessárias ao esclarecimento 

da situação. 

 
DELEGAR FUNÇÕES AO DS 

Poderá delegar a coordenação da Segurança a um Delegado de Segurança, o que 

acontecerá na sua ausência. 
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DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) 

 
Deve desempenhar as suas funções enquanto houver público presente, podendo os 

restantes elementos da equipa de segurança ocupar-se habitualmente com outras 

tarefas, desde que se encontrem permanentemente contactáveis com o posto de 

segurança e rapidamente mobilizáveis. 

Responsável pela recolha de informação no local da ocorrência e pela avaliação da 

situação. 

Manter o RS permanentemente informado do evoluir da situação. 

Gerir os recursos disponíveis. 

Avalia a necessidade de evacuação total ou parcial e coordena o processo de 

evacuação. 

Ativa e coordena a atuação da equipa de segurança. Se achar necessário, toma a 

decisão de chamar o Responsável de Segurança e de o assistir. 

Tem a seu cargo a requisição da ajuda externa que ache necessária, bem como, 

juntamente com o Responsável de Segurança, decidir a evacuação geral do local. 

Tem autonomia para, se e quando necessário, desligar o alarme ou acionar o alarme 

geral de evacuação. 

 
Se necessário, cabe-lhe a ordem para que sejam efetuados os cortes de energia. 

 
 

Recebe e encaminha os meios de socorro externos. Colabora com o comandante das 

operações de socorro (COS). 

Elabora relatório completo do sinistro. 

Propõe ações preventivas e corretivas. 
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EQUIPA DE ALARME E ALERTA 

 
 

O responsável pelo ALARME tem a seu cargo a divulgação da ordem de evacuação 

total ou parcial do edifício acionando o sistema de alarme convencionado. 

 
O responsável pelo ALERTA avisa os Bombeiros, cujo número de telefone deverá 

constar em local bem visível e de fácil acesso, e outras entidades se se mostrar 

necessário. 

Aguarda ordens do DS, para se poder deslocar para o Ponto de Encontro. Sendo-lhe 

dada essa autorização, deve dar conta da sua presença, no local, à Equipa de 

Concentração e Controlo. 

 
 
 
 
 

 
EQUIPA DE 1ª INTERVENÇÃO 

 
 

O responsável pela primeira intervenção deverá utilizar os meios ao seu dispor para 

atuar sobre o sinistro, nomeadamente os extintores e/ou bocas de incêndio, acautelando 

a sua segurança pessoal. 

Colaborar na retirada e evacuação dos sinistrados, do local das operações. 

 
Sempre que não for possível dominar a situação ou existam perigos maiores para os 

elementos presentes no local, fechar as portas e janelas dos locais afetados e aguardar 

a chegada de ajuda externa. 

Após a chegada dos Bombeiros ao local, a responsabilidade pela intervenção, passa 

para o respetivo Comandante das Operações de Socorro, devendo o Delegado de 

Segurança prestar toda a colaboração necessária. 
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EQUIPA DE CORTE DE ENERGIA 

- Efetuam segundo ordem do Delegado de Segurança: 

 
 os cortes parciais e gerais de eletricidade; 

• os cortes parciais e gerais do gás; 

 

 
EQUIPA DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
- Prestam o primeiro auxílio, às pessoas que eventualmente se encontrem sinistradas 

decorrente da situação de emergência, até à chegada de ajuda especializada; 

- Ajudam na evacuação dos sinistrados; 

 
-Se existirem feridos graves, deve ser contactado o 112. Proceder a uma descrição 

detalhada da ocorrência. 

 
 

EQUIPA DE EVACUAÇÃO 

 
A equipa deverá assegurar que: 

 
• as portas de saída de emergência da sua seção se encontram abertas; 

• os ocupantes se apercebem e obedecem às indicações de evacuação; 

• seguem os respetivos trajetos de forma ordeira, mas sem hesitações; 

• ninguém volta atrás; 

• ninguém passe por caminhos não seguros; 

• as pessoas se encontram tranquilas de modo a não gerar pânico; 

• a evacuação foi completa, conferindo rapidamente os locais do(s) edifício(s) e 

certificando-se que não ficou ninguém para trás e que as janelas e portas estão 

fechadas; 

• ninguém retorne ao local sinistrado; 

• o RS/DS é informado de eventuais anomalias. 

 
OBSERVAÇÃO: Deve ser destacado elemento(s) para apoio a pessoas com 

capacidades limitadas e visitantes que se encontrem no estabelecimento escolar, para 

as auxiliarem numa eventual situação de emergência. 
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EQUIPA DE CONCENTRAÇÃO E CONTROLO 

 
Encaminha os ocupantes do edifício para os pontos de concentração respetivos e 

confere quem está presente. 

Comunica ao Delegado de Segurança alguma ausência detetada. 

 
 

EQUIPA DE INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA 
 

Presta apoio logístico às equipas de intervenção interna e aos Meios de Intervenção 

Externa. 

 
 
 

 
INFORMAÇÃO INTERNA E VIGILÂNCIA 

Informa e/ou esclarece os Socorros externos sobre a localização exata do local do 

sinistro e pessoas sinistradas ou em perigo. 

 
Deve controlar e orientar a movimentação de pessoas e veículos: 

 mantendo livres as vias de acesso e 

• impedindo o acesso ao local do sinistro/estabelecimento escolar, para além 

das pessoas estritamente necessárias 

 
 

 
INFORMAÇÃO EXTERNA 

Toda e qualquer informação a encarregados de educação, para a comunidade local ou 

comunicação social será unicamente prestada pelo RS. 
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III.2 CONTACTOS INTERNOS E EXTERNOS DE EMERGÊNCIA 

 
 
 

CONTACTOS INTERNOS DE EMERGÊNCIA 

 
 

Ver contactos dos elementos da estrutura de segurança no Anexo 9 «Contactos da 

Equipa de Segurança»). 

Em situação de emergência, a comunicação interna é feita por: 

 
• Pessoalmente 

• Por telefone interno: 

• Por telemóvel 

 
 
 

 
CONTACTOS EXTERNOS DE EMERGÊNCIA 

 
 

Em situação de emergência, a comunicação externa é feita por: 

 
• Linha telefónica externa 

• Telemóvel 

 
 
 

Numa situação de emergência, consoante os riscos e ameaças, são alertadas 

determinadas entidades externas de socorro, como os Bombeiros e forças de segurança 

externas. 

Os contactos destas entidades constam do Anexo 10 «Contactos Externos de 

Emergência». 
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III.3 – PROCEDIMENTOS DE DETEÇÃO E ALARME 

DETEÇÃO E TRANSMISSÃO DO ALARME 

 

Qualquer pessoa ao detetar visualmente um foco de incêndio deverá: 

DETEÇÃO E ALARME 

- AVISAR UM FUNCIONÁRIO DA ESCOLA (que informará o Posto de Segurança) do 

local exato da ocorrência 

- SE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO, ACIONAR BOTONEIRA DE ALARME mais 

próxima 

ATUAÇÃO 

- Verificar se existem pessoas em perigo e prestar apoio 

- Se souber e sem correr riscos, utilizar os meios de extinção disponíveis 

- Abandonar calmamente o local e dirigir-se à Receção/Posto de Segurança para o 

caso de necessitarem de mais informações. 

 
Um funcionário ao detetar visualmente um foco de incêndio deverá: 

- Avisar o operador da Receção/Posto de Segurança, através do número interno de 

emergência (Deve identificar-se e transmitir o local exato da ocorrência) 

- SE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO, ACIONAR BOTONEIRA DE ALARME mais 

próxima 

- Fazer uma primeira avaliação e se tiver formação, tentar a extinção, se necessário e 

sem correr riscos; 

- Manter-se nas proximidades do local para responder ao pedido de confirmação ou de 

mais informações consoante o caso. 

------------------------------------------------------------------ 

O funcionário da Receção/Posto de Segurança ao receber o alarme por telefone 

ou pessoalmente deverá: 

Registar a emergência tendo em conta: 

✓ A hora exata da receção do alarme; 

✓ A pessoa que dá o sinal; 

✓ O local onde se verifica a ocorrência; 

✓ Tipo de ocorrência. 
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RECONHECIMENTO 
 

Os alarmes gerados carecem de confirmação humana, pois podem tratar-se de falsos 

alarmes. Desta maneira, o reconhecimento da situação de emergência pode ser feito 

por: 

 
 
 
 

 
O funcionário da Receção/Posto de Segurança que detetar o incêndio, através do 

SADI, deverá: 

 

1 Premir tecla vermelha de “Presença” 
 

2 Visualizar temporizador (Canto superior direito no ecrã) 
 

3 Verificar no visor localização do incêndio (Se texto incompleto: premir tecla 3) 
 

4 Comunicar imediatamente o facto ao assistente operacional mais próximo do local, no 

sentido deste verificar a ocorrência, fazer uma primeira avaliação e se tiver formação, 

tentar a extinção, se necessário e sem correr riscos; 

 
• O funcionário da Receção deverá registar a emergência tendo em conta: 

✓ A hora exata da receção do alarme; 

✓ A pessoa que dá a confirmação; 

✓ O local onde se verifica a ocorrência; 

✓ O tipo de ocorrência. 
 

• Se confirmado o alarme, avisar imediatamente o Responsável de Segurança e o 

Delegado de Segurança e seguir para o ponto 5. 

• Se não confirmado o alarme, comunicar ao Delegado de Segurança para 

reposição do sistema de deteção e alarme e averiguação da causa, preenchendo 

posteriormente relatório de ocorrência. Termina aqui procedimento. 

5 Emitir sinal de aviso (previamente definido) à Equipa de Segurança, para assegurar 

de forma mais rápida o conhecimento da situação anormal ou de emergência. 
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SINAL DE AVISO 
 

Ao ser acionado o sinal de aviso sonoro, com objetivo de assegurar de forma rápida o 

conhecimento da existência de uma situação anormal ou de emergência à equipa de 

segurança, deverá: 

 
 

- O RS deslocar-se ao Posto de Segurança para se inteirar da situação e esperar 

avaliação por parte do DS. 

- O DS estar atento pois será contactado sobre o local da ocorrência onde se deverá 

deslocar para avaliação. 

- Qualquer elemento da Equipa de 1ª Intervenção estar preparado para atuar no 

imediato, caso a situação de fogo esteja a decorrer nas proximidades da sua zona de 

trabalho. 

- Qualquer dos coordenadores de Evacuação estar atento, pois será contactado no 

imediato aquele cuja área de intervenção inclua o local da ocorrência. Ao ser informado, 

desloca-se ao local, aguardando na sua proximidade por instruções do DS. 

- Qualquer elemento que integra a Equipa de Segurança estar atento aguardando 

instruções por parte do DS. 

6 Mobilizar os elementos da equipa de 1ª intervenção da área do alarme, para o local da 

ocorrência, de modo a dar uma resposta mais rápida se estes avaliarem ser possível 

efetuar o combate com meios internos, uma vez que quem detetou/confirmou poderá 

não ter essa capacidade ou ser insuficiente. Estes elementos devem munir-se de extintor 

adequado ao caso. 

Se já se encontrar no local o DS, deverão seguir as suas instruções. 

 
 

O OPERADOR SÓ REALIZA ESTA AÇÃO SEM INDICAÇÃO DO DS, 

EM CASO DE FOGO. 
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ALARME DE EVACUAÇÃO 
 

TIPO DE ALARME 

Sempre que se verifique uma situação que obrigue à intervenção da Equipa de 

Segurança, deverá o RS/DS dar a ordem de alarme parcial ou geral. 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

 
 

ALARME PARCIAL 
 

Aviso de evacuação destinado apenas aos ocupantes de um espaço limitado/seção de 

um edifício ou estabelecimento e os elementos afetos à Segurança. 

ALARME GERAL 
 

Destinado a avisar todos os ocupantes do estabelecimento devendo desencadear-se 

os procedimentos de evacuação 

 
 
 
 

TRANSMISSÃO DE ALARME 

À EQUIPA DE SEGURANÇA 

• Transmitir de forma inequívoca a ordem de evacuação parcial ou total e 

instruções que se ache necessárias, através dos meios de telefones internos ou 

pessoalmente. 

 Indicar local do sinistro 

• Em caso de Evacuação Parcial indicar a secção/área a evacuar. 

O Delegado de Segurança assim que é informado da ocorrência deve de imediato 

dirigir-se ao local, para uma avaliação inicial da situação, verificando: 

• se há vítimas a socorrer, 

• a dimensão do sinistro e 

• as probabilidades de evolução ou resolução. 
 

Dependendo do tipo de ocorrência e da avaliação feita pelo DS, juntamente com o RS 

definirão se há necessidade de acionar o alarme. 

- Se RS/DS toma a decisão de necessidade de EVACUAÇÃO deverá assegurar a 

emissão do ALARME e do ALERTA. 

- Se situação superada, o DS deverá repor o sistema de deteção e alarme evitando a 

emissão do ALERTA aos meios de socorro externos. 
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AOS OCUPANTES 

• EVACUAÇÃO TOTAL 

Transmitir a ordem de evacuação por sinal sonoro, através do sistema de 

sirenes, audível em todos os espaços do estabelecimento escolar, podendo ser 

reforçado por aviso verbal pelos elementos do pessoal com atribuições na 

evacuação do edifício. 

 
Se por mensagem de voz: repetir a mensagem as vezes necessárias, até ao 

início da atuação da equipa de evacuação. 

 
• EVACUAÇÃO PARCIAL 

Feito de forma verbal, pelos elementos do pessoal com atribuições na 

evacuação do edifício. 

A ordem de evacuação deve ser transmitida pessoalmente de forma 

discreta e inequívoca. 

 
 
 
 

III.4 - PROCEDIMENTOS DE ALERTA 
 

 

 

Deverá efetuar-se o ALERTA às entidades externas de socorro (previamente 

identificadas em lista, em anexo, afixada e em local visível no Posto de Segurança) 

quando: 

• Prevê-se a evolução do sinistro sem controlo por parte da organização e meios 

internos de segurança, 

• Existem de feridos 

Em função das informações facultadas pelo DS, após avaliação no local da 

ocorrência, o RS dará: 

• as ordens que achar necessárias sobre as ações a realizar e 

• decidirá sobre a emissão de um Alerta. 
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A decisão do Alerta é da responsabilidade do RS ou DS, nas suas 

ausências ou indisponibilidade, será do substituto. 

A transmissão do ALERTA aos Meios de Socorro Externos pode ser 

efetuada por um colaborador designado para o efeito (Operador da 

Receção) da Equipa de Alarme e Alerta, por via telefónica. 

 
 
 

O Alerta deve ser efetuado, como referenciado no quadro III.1, de 

maneira a que o recetor avalie corretamente e proceda ao 

encaminhamento dos meios necessários. 

 
 
 

QUADRO III.1 Procedimentos de apoio à intervenção externa. 

 

Procedimentos Informações sobre: 

IDENTIFICAÇÃO Nome do responsável pela chamada de Alerta 

 
 

FORMA 

• Falar de forma clara, percetível e objetiva 

• Não desligar em primeiro lugar 

• Manter-se perto do telefone, poderão confirmar chamada 

e/ou pedir novas informações 

 
 
 
 
 
 
 

PONTO DE SITUAÇÃO 

• Denominação do estabelecimento escolar; 

• Localização do estabelecimento escolar e se possível, 

pontos de referência; 

• Natureza da ocorrência (incêndio, acidente, …); 

• Zona da ocorrência (andar, local); 

• Nº de feridos/desaparecidos (caso existam); 

• Existência de alguma situação que exija outros meios 

para o local (libertação de gases, combustível, …); 

• Eventuais dificuldades na evacuação de ocupantes; 

• Nº de contacto de qual se está a ligar. 

 


