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CAPÍTULO II 

PLANO DE PREVENÇÃO 

 
 
 

DOCUMENTO INDICATIVO DA ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA EVITAR A 

OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA 

DECORRENTE DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO ADOTADAS E GARANTIR A PREPARAÇÃO PARA 

FAZER FACE A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. 
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II.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR 

 
II.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO-TIPO 

 
ESTABELECIMENTO: Escola Básica 2,3 Fernando Pessoa 

AGRUPAMENTO: Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa 

MORADA: Alameda Fernando Pessoa, 278 * 4520-827 Santa Maria da Feira 

UNIÃO DE FREGUESIAS: Sta Mª da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 

CIDADE: Santa Maria da Feira DISTRITO: Aveiro 

CONTACTOS: Telf:256 377 700 E-mail:aefernandopessoafeira@gmail.com 

 
 
 

QUADRO II.1 Identificação, baseada no Quadro IV do Anexo III do RJ – SCIE 
republicado. 

 

UTILIZAÇÃO-TIPO (UT) Tipo IV “Escolares” 

CATEGORIA DE RISCO 3ª categoria (risco elevado) 

Ver fundamento na seção I.6 

 
 
 

II.1.2 DATA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO 
 

SETEMBRO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aefernandopessoafeira@gmail.com
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II.1.3 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL E DELEGADO DE SEGURANÇA 

 
O Responsável de Segurança (RS) designa um Delegado de Segurança (DS) para 

executar as medidas de autoproteção, em conformidade com o disposto no artigo 20º 

do RJ-SCIE. O DS age em representação do RS, ficando este integralmente obrigado 

ao cumprimento das condições de SCIE, previstas no Regime Jurídico e Regulamento 

Técnico de SCIE 

 

QUADRO II.2 Identificação do Responsável de Segurança e Delegado(s) de Segurança. 
 

 NOME CARGO CONTACTO 

 

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA Rui Rodrigues Diretor Extensão 252 

 

DELEGADO DE SEGURANÇA José Paulo Barbosa Subdiretor Extensão 252 

DELEGADO DE SEGURANÇA 
SUBSTITUTO Francisco Ribeiro As. Operacional Extensão 200 
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II.1.4 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 
II.1.4.1 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
A E.B. 2,3 Fernando Pessoa está edificada na cidade de Santa Maria da Feira. 

Anexo 4 «Planta de Localização» 

 
 
 

 
ENQUADRAMENTO 

 
NORTE: Alameda Fernando Pessoa e descampado 

SUL: Ribeira de Caster e espaço florestal 

ESTE: Lar S. Nicolau (Misericórdia da Feira) 

OESTE: Rua Dr. Manuel Laranjeira e espaço florestal 

Anexo 5 «Planta de Enquadramento» 
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II.1.4.2 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 
A E.B.2,3 Fernando Pessoa exerce as suas atividades, tendo como prioritária a 

componente letiva, num estabelecimento constituído por um pavilhão gimnodesportivo 

(aproximadamente 1070m2), um bloco de salas de ensino especializado e o edifício 

principal composto por dois pisos (o conjunto abrange uma área de cerca de 4000m2) e 

um campo de jogos (cerca de 950m2), consoante as Plantas do Anexo 6 «Plantas do 

Estabelecimento Escolar» que servem de base à definição das plantas de emergência 

anexas ao presente documento. 

 

 
QUADRO II.3 Apresentação dos diferentes espaços do estabelecimento escolar. 

 

  
PISOS 

Nº 
SALAS 
AULA 

 
OUTROS ESPAÇOS 

 
 
 
 
 
 

EDIFÍCIO 
PRINCIPAL 

 
 
 

Piso 0 

 
 
 

11 

4 depósitos, sala de Bastidores, sala das 
caldeiras, assistência técnica, sala de 
bombagem, 2 arrecadações (material didático e 
limpeza), 9 instalações sanitárias, 2 instalações 
para pessoal, sala para pessoal, auditório, 
receção, átrio, serviços administrativos, casa 
forte, arquivo, bar, refeitório/copa, 
cozinha/despensa, sala para alunos, 
associação de alunos. 

 

 
Piso 1 

 

 
17 

Gabinete de apoio médico, outros 9 gabinetes, 2 
salas Atendimento Pais, 4 laboratórios (C/B, F/Q, 
Ciências e misto), 3 arrecadações (material 
didático, limpeza e audiovisuais), reprografia, 
biblioteca, sala para professores e 
3 instalações sanitárias. 

BLOCOSALAS 
EXTERIORES 

 
▬ 

 
4 

Sala de Desenho, sala de Educação 
Tecnológica e 2 salas de Educação Visual e 
Tecnológica. 

 
 

PAVILHÃO 

 
 

▬ 

 
 

▬ 

Recinto desportivo, ginásio, arrecadação, sala 
dos professores, sala técnica, bar, átrio, 4 
balneários/vestiários alunos, 2 instalações 
sanitárias professores e 2 instalações sanitárias 
públicas. 

 
 

COBERTURA: Não se considera utilizável, nem integra caminhos de evacuação ou 

emergência, apenas sendo previsível a sua utilização por colaboradores em serviço de 

manutenção/reparação. 
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II.1.5 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
Horário de funcionamento do estabelecimento: 7h às 19h. 

Funcionamento noturno, apenas no Pavilhão. 

 
Serviços administrativos (atendimento ao público): 9h-17h 

 

Refeitório (por norma): 12h às 14h 

 
 

 
II.1.6 EFETIVO 

 
GRAUS DE ENSINO lecionados: 5º, 6º,7º,8º e 9ºanos. 

 

 
QUADRO II.4 Recenseamento da população escolar 2018 

 

População Escolar Número 

 
ALUNOS 

Total 1198 

Com mobilidade reduzida 1 

DOCENTES 119 

 
NÃO 
DOCENTES 

Assistentes Operacionais 29 

Assistentes Técnicos 
(Serviços Administrativos) 

7 

 

GRUPOS DE RISCO 

O estabelecimento possui instalações sanitárias específicas, elevador e rampas de 

acesso para pessoas com limitações motoras. 

 
 
 

II.1.7 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
 

O risco maioritário nesta escola é o incêndio, mas existem ainda outros riscos internos 

e externos que devem ser levados em conta, e referenciados neste plano. 
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Riscos Internos 

 
➢ Incêndio ou explosão - 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 elétrico, 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 de 

prevenção (salas com características especiais). 

Nestes locais, ou nas imediações, estão colocados extintores para uma primeira 

intervenção. 

➢ Fuga de gás - A possibilidade de ocorrência de uma fuga de gás é reduzida, 

vistos todos os sistemas de gás serem regularmente vistoriados e alvo de 

manutenção, por pessoal qualificado. No entanto, os locais onde existe a 

possibilidade de ocorrer uma fuga de gás são: Cozinha, sala das caldeiras do 

pavilhão e do edifício principal. 

➢ Inundações; 

➢ Intrusão, Furto e Roubo; 

➢ Excesso de alunos e 

➢ Desacatos 
 

 

Pontos Vitais 

São locais essenciais para a continuidade da exploração do edifício, para o combate a 

emergências, nomeadamente: 

 

➢ Posto de segurança (Receção/Central Telefónica); 

➢ Central de bombagem; 

➢ UPS da Hotte da Cozinha; 

➢ Reservatório de água; 

➢ Sala dos Bastidores 

➢ Central de Deteção de Incêndio e de gás; 

➢ Arquivo Geral (O material considerado essencial deverá estar em local que se 

torne fácil a identificação em caso de emergência) 
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Riscos Externos 

➢ Incêndio 

➢ Sismo - Segundo o Decreto-Lei nº235/83 de 30 de Julho, que aprova o “Regulamento 

de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes”, para efeitos de 

quantificação dos sismos, considera-se o país dividido em 4 zonas sísmicas. A região 

da Feira situa-se na zona D, a zona de ocorrência sísmica mais baixa, a que 

corresponde um coeficiente de sismicidade abaixo de 0,3; 

➢ Ameaça de Bomba e Tomada de Reféns – Apesar de pouco prováveis, há que 

ter em conta estes riscos, acionando-se em caso de bomba, o plano de evacuação. 

Em caso de sequestro deve proceder-se à comunicação às entidades competentes. 

Esta é uma decisão a ser tomada única e exclusivamente pela Diretora. 

 

➢ Inundação; 

➢ Ameaça de Atentado; 

➢ Pacote Suspeito; 

➢ Intrusão; 
 
 

QUADRO II.5 Identificação e classificação dos locais do estabelecimento escolar, 

segundo o risco de incêndio. 
 

ESPAÇO PISO TIPO DE RISCO 

Salas de Educação Visual e Tecnológica e de Desenho Bloco - Salas  
 

 
A 

Serviços Administrativos e Direção  
0 Arquivo Geral 

Auditório 

Biblioteca 
1 

Gabinetes 

Salas de aula e de reunião 
0 e 1 e Pavilhão 

Restantes espaços 

Sala para alunos 
0 

 
B Refeitório 

Recinto Desportivo Pavilhão 

Cozinha 
0 

 
 

C 

Sala de Informática 

Laboratórios e salas de preparação 
1 

Reprografia 

Sala dos Bastidores e outras Áreas Técnicas Piso 0 e Pavilhão 

Posto de Transformação Exterior 

Salas de Bombagem 0 F 
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II.1.8 ACESSIBILIDADE E PRONTIDÃO DOS MEIOS DE SOCORRO 

 
 

Acesso principal : PORTARIA – Alameda Fernando Pessoa, nº278 

 
 

Acessos alternativos: PORTÕES SECUNDÁRIOS 

– acesso ao piso 1 pela Alameda Fernando Pessoa 

 
– acesso ao pavilhão pela Rua Dr. Manuel Laranjeira 

Ver Anexo 5 «Planta de Enquadramento» 

A acessibilidade dos meios de socorro externos é garantida através das vias de 

circulação capazes de comportar as viaturas dos Bombeiros. 

 
 

PRONTIDÃO 

QUADRO II.6Apresenta o tempo estimado de chegada para cada uma das entidades 

especificadas. 

ENTIDADE DISTÂNCIA 
TEMPO DE CHEGADA 
(estimado, sem tráfego) 

Bombeiro Voluntários Sta Mª da Feira 1,9 km 5 min 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 1,6km 5 min 

PSP, Sta Mª da Feira 2,8 km 6 min 

 
 
 
 

 
II.1.9 FONTES DE ENERGIA E CORTE DE EMERGÊNCIA 

 
 

 
GERADOR DE EMERGÊNCIA 

 
O estabelecimento escolar possui um GERADOR a Diesel com autonomia para 6 horas 

(100% carga), para apoio de alimentação ao grupo sobrepressor que ligado a depósito 

privativo assegura as condições de pressão e caudal da Rede de Incêndio Armada. 
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QUADRO II.7 Localização das fontes de energia e respetivo corte em situação de 

emergência. 

 
FONTE DE ENERGIA LOCALIZAÇÃO CORTE 

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CORTE GERAL: no exterior, junto à Portaria 

 
QUADROS ELÉTRICOS 

CORTE GERAL: Entrada da Receção (Piso 0) 
e Pavilhão 

Corte parcial: Pisos 

 
GÁS 

CORTE GERAL: exterior, junto à Portaria 

Corte parcial: cozinha 

ÁGUA CORTE GERAL: no exterior, junto à Portaria 

 
 
 
 

 
II.1.10 FUNDAMENTOS DO EFETIVO ESTIMADO, CATEGORIA E LOCAIS 

DE RISCO 

 
 
 

EFETIVO ESTIMADO 

 
Calculou-se o efetivo de um edifício de acordo com o artigo 51º do RT-SCIE, 

correspondente ao somatório das ocupações dos diferentes espaços, utilizando no 

cálculo os índices de ocupação previstos na legislação (artigo 51º do RT-SCIE). 

 
O efetivo total foi calculado tendo por base a ocupação dos locais de ensino e atividades 

simultâneas, não se considerando o efetivo dos espaços de utilização comum (sala de 

convívio, refeitório, …) 

 
 

LOCAIS DE RISCO 

Os locais de risco, de acordo com o artigo 10º do RJ-SCIE republicado, são classificados 

em 6 classes da seguinte forma quanto a risco de incêndio: 
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QUADRO II.8 Classificação de uma área de um edifício ou recinto, em função da 

natureza do risco de incêndio, com exceção das áreas destinadas à circulação e a 

instalações sanitárias. 

 LOCAL DE RISCO 

CRITÉRIOS A B C D E F 

Efetivo local ≤ 100 >100 — — — — 

Efetivo público ≤ 50 >50 — — — — 

Efetivo com limitações ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 > 10 ≤ 10 ≤ 10 

Efetivo – locais de dormida 0 0 0 — > 0 0 

Risco agravado de incêndio — — Sim — — — 

Continuidade de ativid. sociais relevantes — — — — — Sim 

 
 

LOCAL DE RISCO C – Local com risco agravado de eclosão e desenvolvimento de um 

incêndio, decorrente das atividades ou características dos produtos, materiais, 

equipamentos aí existentes, designadamente da carga de incêndio. 

 
LOCAL DE RISCO D – Local com permanência de pessoas acamadas, ou destinados 

a receber crianças de idade não superior a 6 anos, ou pessoas limitadas na mobilidade, 

capacidade de perceção e reação a um alarme. 

 
 

LOCAL DE RISCO E – Local de um estabelecimento destinado a dormida, onde as 

pessoas não apresentam as limitações indicadas nos locais de risco D. 

 
LOCAL DE RISCO F – Local que possua meios ou sistemas essenciais à continuidade 

de atividades sociais relevantes, nomeadamente centros nevrálgicos de comunicação, 

comando e controlo. 



 

 

        PLANO DE PREVENÇÃO 
Edição: 1 
Revisão: 0 

Escola Básica 2,3 Fernando Pessoa 
-Santa Maria da Feira - 

Página --- de 51 

 

PLANO DE PREVENÇÃO 

Este documento é parte integrante do PLANO DE SEGURANÇA da EB FERNANDO PESSOA * STª Mª Feira 

II.2 – PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 

De acordo com o estabelecido pelo art.º 202 do RT-SCIE, para as Utilizações Tipo 

devem ser definidas e cumpridas regras de exploração e de comportamento, que 

constituem o conjunto de procedimentos de prevenção a adotar pelos ocupantes, 

destinados a garantir a manutenção das condições de segurança. 

 
Qualquer ocupante deve ter responsabilidade no seu trabalho e evitar atitudes que 

possam levar a acidentes 

Antes de iniciar um trabalho qualquer pessoa deve estar informada sobre os riscos  que 

lhe estão inerentes, conhecer as normas e regras de funcionamento, as precauções e 

sinalização de segurança e os procedimentos de emergência a ter em caso de acidente. 

 

 
II.2.1 – EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Na exploração e utilização dos espaços (interiores e exteriores) do edifício, deverão ser 

adotados, pelos responsáveis, todos os procedimentos necessários à garantia da 

segurança, e cumpridas por todos os utilizadores as instruções de segurança em função 

dos espaços em que se encontrem. 

 
MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Como forma de garantir o correto uso e manuseamento das instalações e equipamentos, 

além das instruções e procedimentos mais relevantes estabelecidos neste documento, 

encontram-se arquivados nos serviços administrativos, com acesso permanente pelo 

Delegado de Segurança (responsável pelo controlo destas atividades), os manuais de 

operação e manutenção de todos os equipamentos existentes no edifício. 

INSPEÇÃO 

Deverão existir rotinas de inspeção de segurança para uma melhor gestão dos 

espaços do edifício. 
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II.2.1.1 Acesso dos Meios de Socorro ao Edifício e Hidrantes Exteriores 

 
 

Devem-se manter DESIMPEDIDAS AS VIAS DE ACESSO ao edifício, para facilitar o 

acesso dos Bombeiros e outros meios de socorro e a manobra dos mesmos, garantindo: 

 
 

ACESSO ÀS FACHADAS 

As vias de acesso ao edifício devem possibilitar o estacionamento dos veículos de 

socorro junto às suas fachadas, a uma distância não superior a 30 metros de pelo menos 

uma saída que pertença aos caminhos de evacuação; 

Deve existir pelo menos um ponto de penetração por piso ou mais. 

 
 

 
ESTACIONAMENTO TEMPORÁRIO 

Aquando da necessidade de estacionamento temporário para cargas/descargas ou 

trabalhos de manutenção/reparação, o estacionamento deverá ser interdito, na via de 

circulação, junto à entrada principal do recinto e edifício e devendo posicionar-se a frente 

da viatura para a via de saída, facilitando a sua remoção e garantindo uma via de acesso 

aos veículos de socorro ao edifício e hidrantes. 

 
 

HIDRANTES 

O reabastecimento dos veículos dos bombeiros num eventual incêndio far-se-á  através 

de um dos hidrantes existentes na proximidade, cuja localização está indicada na planta 

anexa ao presente documento. Ver Anexo 5 «Planta de Enquadramento». 

Deverá ser garantida a acessibilidade das viaturas de socorro aos hidrantes existentes, 

garantindo ainda sua operacionalidade, informando as autoridades competentes caso 

seja detetado algum que não se encontre operacional. 



 

 

        PLANO DE PREVENÇÃO 
Edição: 1 
Revisão: 0 

Escola Básica 2,3 Fernando Pessoa 
-Santa Maria da Feira - 

Página --- de 51 

 

PLANO DE PREVENÇÃO 

Este documento é parte integrante do PLANO DE SEGURANÇA da EB FERNANDO PESSOA * STª Mª Feira 

II.2.1.2 Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação 

 
 

DESOBSTRUÇÃO DOS CAMINHOS 

 
Deverá ser garantida a permanente praticabilidade dos caminhos de evacuação, não os 

obstruindo ou reduzindo a sua largura através da colocação de elementos decorativos, 

equipamentos ou outros. 

 

 
PORTAS COM SINALIZAÇÃO DE SAÍDA 

 
As portas com sinalização de saída não deverão ser fechadas à chave e nas de acesso 

direto ao exterior deve permanecer livre um percurso exterior que possibilite o 

afastamento do edifício com uma largura mínima igual à da saída, não possuindo, até 

uma distância de 3 metros, quaisquer obstáculos suscetíveis de causar a queda das 

pessoas em evacuação. 

As chaves dessas portas devem estar disponíveis no Posto de Segurança, visando a 

sua utilização pela estrutura de segurança e pelos bombeiros. 

 
 

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 

 
Deverá ser regularmente verificada a operacionalidade da sinalização e iluminação de 

emergência dos espaços do edifício e dos caminhos de evacuação, procedendo-se ao 

corte geral de energia elétrica a fim de verificar que a iluminação referida é acionada por 

essa via. 

Após o referido corte de energia, as instalações de iluminação de ambiente e balizagem 

ou circulação deverão apresentar um tempo de arranque não superior a 5 segundos 

para atingir 50% e 60 segundos para atingir 100% da respetiva intensidade de 

iluminação. A autonomia de funcionamento deve ser a adequada à evacuação dos 

espaços que serve, com um mínimo de 15 minutos. 

A sinalização de emergência existente nos caminhos de evacuação deve estar bem 

visível, não sendo dispostos objetos ou placas que, pela intensidade da sua iluminação 

ou pela sua forma, cores ou dimensões, possam ocultar os dispositivos de sinalização 

ou iludir os ocupantes, confundindo-os. 
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II.2.1.3 Eficácia da Estabilidade ao Fogo dos Meios de Compartimentação, 

Isolamento e Proteção 

 
A estrutura construtiva do edifício cumpriu os requisitos regulamentares exigíveis à data 

da sua construção, garantindo assim as exigências que se colocavam no que concerne 

à resistência e reação ao fogo. 

 
 

II.2.1.4 Acessibilidade aos Meios de Alarme e de Intervenção 

 
 

Todos os meios de 1ª intervenção não deverão ser deslocados para outros locais que 

não o indicado em planta anexa (Anexo 17 «Plantas de Emergência»), e o acesso aos 

mesmos não deverá ser dificultado ou impedido por quaisquer materiais ou estruturas 

mais ou menos temporárias. 

Os EXTINTORES portáteis existentes no edifício deverão estar operacionais e dispostos 

nos locais previstos para o efeito, através de fixação em suporte próprio. Deverão ser 

regularmente verificados, ser objeto de manutenção anual e de imediato recarregados 

em caso de utilização total ou parcial do seu conteúdo. 
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II.2.1.5 Vigilância dos Espaços 

 
 

Os utilizadores dos diferentes espaços do edifício são responsáveis por, em especial no 

final da respetiva utilização, verificar que os deixam em condições de segurança tais 

que reduzam ao mínimo a probabilidade de ocorrência de incêndio. 

Para o efeito devem, durante a sua utilização e antes da saída, inspecionar 

detalhadamente o espaço que utilizam, verificando a adequada disposição de produtos 

e equipamentos e comprovando o cumprimento permanente dos procedimentos de 

segurança. 

Qualquer anomalia verificada deve ser de imediato colmatada ou eliminada ou se 

necessário reportada para posterior resolução. 

 
 

ESPAÇOS COM MAIOR RISCO 

 
Deverá verificar-se um cuidado especial por parte dos utilizadores quanto à manipulação 

e segurança de equipamentos de risco, tais como os aparelhos elétricos e de queima a 

gás combustível, garantindo, nomeadamente, que os mesmos ficam adequadamente 

apagados/desligados após período de utilização normal. 

 
 
 

ESPAÇOS DESOCUPADOS 

 
São locais que também deverão ter vigilância reforçada. 

 
Um espaço não ocupado por pessoas poderá, em caso de sinistro, levar mais tempo a 

ser detetado, pelo que em caso de utilização temporária se deverá ter atenção especial 

no seu uso. 

 
ELEMENTOS DE DECORAÇÃO TEMPORÁRIA 

As plantas artificiais, árvores de natal ou outros elementos sintéticos semelhantes, 

devem estar afastados de qualquer fonte de calor, a uma distância adequada à potência 

desta, ou de materiais facilmente inflamáveis. 
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No caso de utilização de materiais da classe de reação ao fogo não especificada para 

decoração temporária em espaços interiores destinados a festas, exposições ou  outras 

manifestações extraordinárias deve ter-se em atenção: 

 
• O afastamento adequado de fontes de calor dos materiais de classe de reação 

ao fogo não especificada; 

• A disponibilidade de meios de primeira intervenção suplementares apropriados; 

• A interdição, nos espaços envolvidos, do uso de chama nua, de elementos 

incandescentes não protegidos ou de aparelhos ou equipamentos susceptíveis 

de produzir faíscas. 

• Os elementos de decoração temporária devem ser desmontados até 48h após 

conclusão das manifestações que os justificaram. 

 

 
ACESSO AO ESTABELECIMENTO ESCOLAR 

 
 

 
 ACESSO AOS CORREDORES E SALAS 

 
O acesso aos corredores e salas de aula onde decorrem as atividades letivas por parte 

de pessoas não pertencentes à comunidade escolar é excecional e carece de 

autorização do diretor. 

 
 

 
• CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES 

 
Ao requisitante devem ser facultadas Instruções de Segurança e no protocolo 

estabelecido para cedência das instalações, onde são discriminadas as condições de 

cedência, deve estar clara a responsabilidade do requisitante na transmissão dessa 

informação de segurança aos demais elementos do grupo que representa. 
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II.2.1.6 Conservação dos Espaços em Condições de Limpeza e Arrumação 

 
 

Os serviços de limpeza do edifício podem dar um importante contributo para garantir a 

segurança contra incêndios através da verificação do cumprimento das medidas 

previstas no presente plano de prevenção, quer através da vigilância dos espaços acima 

referida durante a sua atividade, quer no que decorre dessa mesma atividade: 

• inspecionando todas as portas e janelas do edifício, removendo qualquer objeto 

que as obstrua, 

 removendo qualquer objeto que obstrua os corredores ou escadas, 

• retirando qualquer objeto ou peça que obstrua o acesso a botoneiras ou meios 

de primeira intervenção, 

• retirando qualquer objeto ou peça que impeça a visibilidade dos sinais de 

segurança, garantindo a adequada limpeza dos espaços, 

• despejando do lixo e remoção de material reciclável, evitando o seu acumular, 

• verificando que todos os objetos e peças de mobiliário mantêm a sua 

disposição normal, arrumando os que não se encontrem na disposição correta, 

• guardando substâncias perigosas, incluindo detergentes, em locais adequados. 

 
 
 
 

II.2.1.7 Segurança na Manipulação e Armazenamento de Substâncias 

Perigosas 

 
Os produtos de higiene e limpeza, tal como material de laboratório, são guardados 

unicamente nos locais definidos para o efeito. Recomenda-se a colocação, no local, de 

informação respeitante à rotulagem, embalagem e utilização dos produtos perigosos de 

forma a alertar os potenciais utilizadores. 

Nas salas de preparação dos laboratórios, existe uma hotte para manuseamento de 

substâncias perigosas e armário apropriado para o seu armazenamento. 
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II.2.1.8 Segurança em Trabalhos de Manutenção, Conservação e Alteração 

 

A realização de trabalhos de manutenção, conservação ou alteração dos sistemas ou 

das instalações no edifício devem garantir em permanência a manutenção das medidas 

de segurança contra incêndio durante os mesmos, alterando o mínimo possível os 

procedimentos de emergência e evacuação previamente estabelecidos. 

As obras que impliquem mexer em paredes, pavimentos, tetos e portas devem ser 

efetuados por especialistas que assegurem a manutenção das características de 

comportamento ao fogo da estrutura. 

Nas intervenções sobre as instalações técnicas, sistemas ou equipamentos afetos à 

segurança deverá ser assegurado o respeito pelos procedimentos específicos de 

segurança relativos a cada instalação, sistema ou equipamento. 

As obras a realizar não devem interferir ou obstruir os trajetos normais de evacuação 

dos ocupantes do edifício. Idealmente deverão ser realizados fora dos períodos de 

funcionamento do edifício e, caso tal não seja possível, devem ser implementados e 

devidamente assinalados percursos alternativos de evacuação. 

Nos trabalhos não usuais, que envolvam chama nua, outras fontes de calor ou 

manuseamento de matérias perigosas, deverão ser observadas as normas específicas 

de segurança e deverão ser sujeitos a supervisão permanente. 

 
 
 
 

A execução de trabalhos considerados perigosos carece de autorização do 

Responsável de Segurança. Este tipo de execução deverá ainda ser acompanhado pelo 

Delegado de Segurança. 
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II.2.2 – PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO - 

INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

 
Tendo como finalidade a correta exploração de cada uma das instalações técnicas, 

esta secção fornece informação sobre: 

• Instruções de utilização; 

• Procedimentos de segurança; 

• Comandos e alarmes; 

• Indicadores de avarias. 

 

As áreas técnicas encontram-se localizadas no Piso 0 do Edifício Principal e num 

espaço do Pavilhão. 

 
 
 

 
II.2.2.1 Instalação elétrica 

 
O uso da instalação elétrica envolve vários riscos, dos quais se destacam a 

eletrocussão e o risco de incêndio. 

A eletrocussão ocorre se existir um contacto, direto ou indireto, de alguém com um 

ponto com tensão elétrica. 

O risco de incêndio verifica-se quando ocorrem arcos elétricos, por curto-circuito por 

exemplo, ou quando se verifica o sobreaquecimento de condutores, queimando os 

isolantes e iniciando um incêndio nas superfícies que com eles contactam. Este 

aquecimento pode derivar de excesso de consumo conjugado com falta de atuação dos 

equipamentos de proteção. 

 
 

O acesso deve ser reservado a pessoal técnico especializado e adstrito à sua 

exploração ou manutenção e devidamente sinalizado. 
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Instruções de funcionamento 
 

Os quadros estão instalados em armários próprios, os quais não devem ter qualquer 

outra utilização devendo ser garantido um acesso livre de obstáculos de qualquer 

natureza. 

Em cada um dos quadros os disjuntores neles localizados desligam os circuitos 

identificados junto aos mesmos e constantes do esquema afixado no interior da porta. 

Estes quadros encontram-se equipados com equipamentos de proteção diferencial, 

interruptor ou disjuntor diferencial, e com equipamentos de proteção contra curto- 

circuito e sobrecarga, disjuntores, que garantem a proteção das pessoas e das 

instalações em caso de defeito ou acidente. 

Se ocorrer o disparo de um disjuntor deve-se, antes de o rearmar, verificar o motivo do 

disparo, desconectando o eventual recetor elétrico que produziu a avaria ou verificando 

se existe uma sobrecarga de utilização. 

 
 
 

Procedimentos de segurança 
 

Respeitar as instruções de segurança afixadas nos quadros elétricos; 

 
Caso algum disjuntor dispare, não voltar a ligar antes de perceber e eliminar a causa do 

disparo; 

Não manipular os equipamentos ou instalação sob tensão com as mãos húmidas; 

Procurar estar calçado com sola de borracha sempre que os manipular; 

 
 

Em períodos longos de não utilização deixar só os circuitos essenciais ligados, como a 

central de incêndio, a iluminação de emergência e os equipamentos de conservação de 

alimentos. Desligar os disjuntores correspondentes a todos os outros; 

 
Antes de realizar qualquer furo na parede deve assegurar-se que não existe qualquer 

canalização elétrica embutida na mesma; 
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Para a ligação de aparelhos recetores deve-se utilizar adaptadores adequados, com a 

correspondente linha terra; 

Antes de se ligar um novo aparelho, verificar se a sua tensão de alimentação é 

coincidente com aquela que a rede fornece; 

Antes de manipular um aparelho elétrico, deve-se desligá-lo da rede; 

 
Caso algum aparelho dê choque elétrico deve-se desligá-lo imediatamente da rede e 

mandá-lo reparar; 

Para desligar um aparelho, deve-se puxar pela ficha e nunca pelo cabo; 

 
Ligar as fichas que possuam ligação à terra exclusivamente a tomadas com ligação 

terra; 

Caso se pretenda modificar a instalação elétrica, deve solicitar-se um estudo prévio a 

um técnico especializado; 

Não devem ser feitos prolongamentos dos circuitos com cabos estendidos sobre as 

paredes ou pavimentos; 

Só deve ser permitida a manipulação de cabos e caixas de ligação a profissionais; 

 
Caso algum aparelho elétrico esteja em contato com a água, não se deve entrar em 

contato com o mesmo. Primeiro deve desligar-se o respetivo disjuntor e de seguida 

retirar o aparelho da água; 

Não devem ser ligadas fichas cujas cavilhas não estejam devidamente alinhadas com 

os alvéolos das tomadas; 

Não se deve forçar a entrada da ficha em tomadas inadequadas de dimensões 

inferiores. Nunca se deve introduzir fios nos alvéolos das tomadas para ligar qualquer 

aparelho; 

 
Caso se pretenda utilizar tomadas múltiplas deve-se verificar se as mesmas detêm 

proteções específicas. 
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II.2.2.2 Alimentação de Gás Combustível e Equipamento de Confeção de 

Alimentos 

 

 
O edifício dispõe de instalação de gás natural que é utilizado para aquecimento de águas 

e na cozinha para auxílio à confeção de alimentos. 

 
 

Instruções de funcionamento 
 

Antes da utilização de qualquer aparelho a gás deve ler-se atentamente os manuais  de 

instrução dos equipamentos que se encontram arquivados nos serviços administrativos. 

 
 

Para uma utilização segura dos equipamentos alimentados a gás é crucial o correto 

manuseamento dos mesmos. Assim deve ter-se em conta os seguintes aspetos: 

• Ligar o sistema de exaustão; 

• Abertura da válvula de alimentação; 

• Após utilização fechar válvula de alimentação, fechar válvula de corte 

geral e desligar sistema de exaustão. 

 
 

Procedimentos de segurança 

Não ligue ou desligue as unidades através das tomadas de gás. Faça-o através dos 

comandos próprios. Se desejar desligar uma unidade da tomada, feche primeiro a 

válvula de alimentação do respetivo ramal. Proceda com cuidado para evitar danos na 

mangueira; 

Proteja os tubos de alimentação de danos mecânicos. Se houver tubos expostos tenha 

cuidado para que as suas ações não lhe provoquem danos. Se algum tubo tiver 
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sofrido danos de qualquer natureza, providencie a sua imediata substituição por um 

técnico credenciado. Não improvise em qualquer ponto da instalação; 

Caso não tenha competência não proceda a alterações da rede de gás; 

Não obstrua o acesso a válvulas de corte. 

 

 
Se detetar algum cheiro a gás: 

 

Feche imediatamente a válvula de corte geral; 

 
Não acenda qualquer chama nem comute qualquer equipamento elétrico, como 

interruptores ou campainhas; 

Garanta a máxima ventilação do local; 

 
Avise imediatamente o Delegado de Segurança. 

 
 
 

 
II.2.2.3 Central de Aquecimento de Água 

 

No piso 0, encontra-se a sala das Caldeiras de aquecimento de águas. A central de 

aquecimento é também dotada de um sistema de painéis solares. 

Nos serviços administrativos encontra-se arquivado o manual de instruções e 

funcionamento e cuidados de manutenção deste equipamento. 

O Delegado de Segurança e os colaboradores que regular ou excecionalmente tenham 

que lidar com este equipamento deverão proceder à consulta do referido manual. 

Recorra a um técnico qualificado sempre que as questões suscitadas ultrapassem a 

sua capacidade de resolução da situação. 
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II.2.2.4 Instalações de Conservação de Alimentos 

 
Nos serviços administrativos encontra-se arquivado o manual de instruções e 

funcionamento e cuidados de manutenção deste equipamento. 

O Delegado de Segurança e os colaboradores que regular ou excecionalmente tenham 

que lidar com este equipamento deverão proceder à consulta do referido manual. 

Recorra a um técnico qualificado sempre que as questões suscitadas ultrapassem a sua 

capacidade de resolução da situação. 

 
 
 

II.2.2.5 Instalações de Ar Condicionado 
 

Nos serviços administrativos encontra-se arquivado o manual de instruções e 

funcionamento e cuidados de manutenção deste equipamento. 

O Delegado de Segurança e os colaboradores que regular ou excecionalmente tenham 

que lidar com este equipamento deverão proceder à consulta do referido manual. 

Recorra a um técnico qualificado sempre que as questões suscitadas ultrapassem a sua 

capacidade de resolução da situação. 

 
 
 

II.2.2.6 Ascensor 

 
Existe um único ascensor que faz ligação entre os pisos do edifício principal. 

 
 

Encontra-se equipado com dispositivo de chamada em caso de incêndio, que enviará a 

cabina para o piso do plano de referência – Piso 0 onde deverá ficar estacionada com 

as portas abertas e sem possibilidade de utilização. 

O dispositivo é acionável mediante uso de uma chave específica (guardada no chaveiro 

de segurança) e automaticamente, a partir do SADI. 
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Nos serviços administrativos encontra-se arquivado o manual de instruções e 

funcionamento e cuidados de manutenção deste equipamento. 

O Delegado de Segurança e os colaboradores que regular ou excecionalmente tenham 

que lidar com este equipamento deverão proceder à consulta do referido manual. 

Recorra a um técnico qualificado sempre que as questões suscitadas ultrapassem a sua 

capacidade de resolução da situação. 

 
 

 
II.2.3 – PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E OPERAÇÃO - 

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA 

 
Tendo como finalidade a correta exploração de cada uma das instalações técnicas, 

esta secção fornece informação sobre: 

• Instruções de utilização; 

• Procedimentos de segurança; 

• Comandos e alarmes; 

• Os Indicadores de avarias. 

 
 

 
II.2.3.1 Extintores 

 
O edifício dispõe de dois tipos distintos de extintores, distribuídos em função das classes 

de fogo que se pretendem proteger, pó químico ABC e CO2. A sua localização encontra-

se patente nas plantas anexas: Anexo 17 «Planta de Emergência». 
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QUADRO II.9 Apresenta em que material se pode aplicar os dois tipos de extintor 

existentes no estabelecimento escolar. 

Agente Extintor Aplicação 

 
 

CO2 

ou Neve Carbónica 

Muito boa eficiência em fogos de origem elétrica. 
 

Boa eficiência em fogos que resultam da combustão de 

líquidos ou de sólidos liquidificáveis (éter, álcoois, cetonas, 

vernizes, gasolinas, óleos, etc.) / CLASSE DE FOGO B 

 
e de gases (acetileno, metano, propano, butano, etc.) / 

CLASSE DE FOGO C. 

 
 

 
Pó Químico 

Muito   boa   eficiência   nos   fogos   de   materiais sólidos 

(madeira, cartão, papel, têxteis, etc.) / CLASSE DE FOGO A 

e líquidos combustíveis (gasolinas, óleos, álcoois, etc.) 

/CLASSE DE FOGO B e gases combustíveis (propano, 

acetileno, butano, etc.) / CLASSE DE FOGO C. 

Boa eficiência nos fogos de origem elétrica. 

 

 
Instruções de utilização 

 

Retirar o extintor do suporte. Assegurar-se que ele é adequado à classe de fogo em 

que o pretende utilizar. 

Não avançar senão quando estiver seguro de que o fogo não o envolverá pelas 

costas; 

Aproximar-se do foco de incêndio progressiva e cautelosamente; 

 
 

Retirar a cavilha ou o selo de segurança e segurar na ponta da mangueira; 

Premir o manípulo e dirigir o jato para a base das chamas; 

Varrer lentamente toda a superfície incendiada; 

 
No caso de o combustível ser líquido, evitar uma pressão muito forte na sua superfície, 

impedindo o alargamento da área afetada; 

Atuar sempre no sentido do vento; 
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Dar por terminada a sua atuação apenas depois de se assegurar que o incêndio não se 

reacenderá. Se necessário solicite a presença dos bombeiros para confirmar que a 

situação ficou resolvida; 

Caso não consiga dominar o foco de incêndio abandone as instalações afetadas 

fechando todas as portas e janelas e acione rapidamente os bombeiros. 

 
 

Procedimentos de Segurança 
 

Não retire o extintor do seu suporte nem altere a sua localização. 
 

Não troque os tipos de extintores. Eles são concebidos para classes de fogo distintas e 

dispostos conforme o risco localizado nas proximidades; 

Os extintores são equipamentos sob pressão. Evite expô-los a temperaturas elevadas; 

Se usar um extintor de CO2, evite contactos com a pele e com os olhos. Pode causar 

queimaduras pelo frio; 

Se utilizar um extintor de CO2 num espaço confinado, areje o espaço antes de o voltar 

a utilizar. Concentrações de CO2 superiores a 10% podem causar asfixia; 

Garanta a desobstrução permanente do acesso a extintores; 
 

Não utilize o extintor como cabide ou expositor. Evite colocar objetos sobre o 

equipamento; 

Organize sempre o espaço de forma a garantir que o extintor, ou, no mínimo, o seu sinal 

esteja sempre visível; 

Não desguarneça os espaços de extintores. Assegure sempre extintores de substituição 

durante o processo de manutenção. 

 
 
 

COZINHA 

 
Na cozinha existe um SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO DA HOTTE, sendo o 

agente extintor AFFF (película formada de espuma aquosa) num cilindro de 25 l. O 

sistema inclui um dispositivo de acionamento manual. 

Este agente extintor é indicado para uso em incêndios que envolvam líquidos 

inflamáveis, devido à habilidade do agente para flutuar e selar a superfície líquida. 
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II.2.3.2 Rede de Incêndio Armada (RIA) 

 
O edifício dispõe de uma rede de água exclusivamente destinada ao combate de 

incêndios, mantida permanentemente em carga, que cobre os dois Pisos do Edifício 

Principal e Pavilhão, através de seis bocas-de-incêndio armadas no Piso 0, cinco no 

Piso 1, uma no Bloco de salas exterior e três no Pavilhão. 

Os carretéis encontram-se instalados próximo de saídas dos pisos. A sua localização 

consta das Plantas de Emergência, em anexo (Anexo 17 «Plantas de Emergência»). 

 
São bocas-de-incêndio do tipo carretel de calibre reduzido, equipadas com  mangueiras 

semi-rígidas de 25mm de diâmetro e 20metros de comprimento, agulhetas de 3 posições 

(jato, nevoeiro e fecho), válvula de regulação e seccionamento e protegidas por um 

armário. 

A alimentação da rede de incêndio é assegurada por um depósito privativo associado a 

um sistema de pressurização. 

A Escola possui uma rede húmida para apoiar a intervenção dos Bombeiros (2ª 

Intervenção), possuindo bocas de incêndio duplas com acoplamento, dotadas de 

válvulas de seccionamento e tampões. 

 
 
 
 

Instruções de Utilização 

 
 

ATENÇÃO: 

DEVERÁ VERIFICAR SEMPRE SE HÁ APARELHOS ELÉTRICOS SOB TENSÃO 

ANTES DE UTILIZAR A ÁGUA COMO AGENTE EXTINTOR! 

EM CASO DE DÚVIDA CONSIDERE QUE OS APARELHOS SE ENCONTRAM SOB 

TENSÃO. 

EVITE UTILIZAR A ÁGUA NO CASO DE LÍQUIDOS INFLAMADOS. CASO O FAÇA, 

NUNCA UTILIZE A ÁGUA EM JATO E ESTEJA ATENTO AO RISCO DE PROJEÇÕES. 
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Quebrar o vidro de acesso à chave do armário; 

 
Abrir a porta do armário de proteção da boca-de-incêndio; 

 
Desenrolar a totalidade da mangueira, certificando-se que não ficam dobras ou vincos 

que impeçam ou dificultem a passagem da água; 

 

 
Com a agulheta fechada, abrir totalmente a válvula de seccionamento (torneira); 

Aproximar-se cautelosamente do foco de incêndio; 

Abrir a agulheta, rodando-a, para a posição conveniente (jato ou nevoeiro); 

Atacar o fogo pela base, varrendo-o lentamente; 

 
Dar por terminada a sua atuação depois de se assegurar que o incêndio não se 

reacenderá; 

Após a utilização, fechar a válvula, escorrer a água da mangueira, enrolá-la dentro do 

armário e fechar a agulheta; 

 
 
 

Logo que possível providencie a substituição do vidro de acesso à chave do armário. 

 
 

Procedimentos de Segurança 

 
Não coloque no armário qualquer dispositivo ou obstáculo que impossibilite a abertura 

da porta; 

Não crie obstáculos à livre abertura da válvula de corte e seccionamento; 

 
Garanta, num raio mínimo de 1 metro e uma altura de 2 metros, um espaço desimpedido 

e livre de quaisquer elementos que possam comprometer o acesso ou a manobra dos 

carretéis; 
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Assegure-se que a válvula de corte está devidamente fechada de forma a prevenir 

inundações; 

Não utilize o armário da boca-de-incêndio como arrecadação de qualquer natureza. 

Evite colocar qualquer objeto sobre o equipamento; 

Organize o espaço de forma a garantir que a boca-de-incêndio ou, no mínimo, o seu 

sinal esteja sempre visível; 

 
 
 

Sempre que qualquer trabalho implique a inoperacionalidade de algum equipamento ou 

parte da instalação da rede de incêndio, assegure o reforço da vigilância. Se a situação 

for prolongada no tempo, assegure o reforço de extintores para compensar a situação. 

 

 
II.2.3.3 Sistema Automático de Deteção de Incêndio (S.A.D.I.) 

 

 
O edifício está protegido com SADI, composto por central de comando, detetores 

automáticos, botões de alarme manuais e sirenes interiores, respeitando a configuração 

3 imposta para os edifícios UT-IV da 3ª categoria de risco, conforme definido pelo artigo 

129º do RT-SCIE. 

A Central de Sinalização e Comando encontra-se na Sala dos Bastidores (Piso 0). O 

sistema está equipado com dois quadros repetidores da unidade, instalados na Receção 

(Piso 0) e outro no Pavilhão. 

 
 
 

NOTA: A sirene do bloco de salas exterior está ligada ao quadro repetidor do SADI do 

Pavilhão. 
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A Central de comando assegura o comando de sistemas e equipamentos de 

segurança do edifício. 

 
A central de comando do SADI está configurada para dois regimes de funcionamento: 

diurno (vigiada) e noturno (não vigiada). A transição entre os dois regimes é manual. 

➢ No regime noturno, não haverá qualquer temporização pelo que a atuação de 

um detetor ou botão de alarme acionará os alarmes e comandos configurados. 

 
➢ No regime diurno, a atuação de um detetor ou botão de alarme acionará o alarme 

restrito (apenas na central/quadros repetidores do SADI) e o arranque 

simultâneo de duas temporizações: 

• uma temporização programável, para aceitação do alarme na central 

• temporização fixa, destinada a permitir o reconhecimento (confirmação do 

alarme). 

 
Se durante esta segunda temporização for acionado um outro dispositivo do SADI 

(outro detetor ou botão de alarme) o efeito será o mesmo se se esgotar a segunda 

temporização: serão desencadeados o alarme geral e os comandos configurados 

no sistema. 

 
Se for reposto o estado de vigília da central antes de terminar a segunda 

temporização, não será desencadeado o alarme geral e os comandos 

configurados no sistema. 

 
 
 

Instruções de Utilização 

 
A central de comando terá que estar sempre operacional e a funcionar; 

 
Sempre que soar o alarme restrito deverá ser verificada qual a zona em alarme; 

Proceder ao Reset do SADI de acordo com as instruções impressas na central; 

Verificar e agir em conformidade com a causa responsável pelo alarme. 
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Procedimentos de Segurança 

 
Ler atentamente as instruções de utilização impressas na central; 

Manter sempre desimpedido o acesso à central; 

Respeitar a manutenção do equipamento. 

 
 

 
II.2.3.4 Sistema Automático de Deteção de Gás Combustível 

 
Existem sistemas de deteção de gás combustível nos locais de risco C onde  é 

utilizado o gás natural (Salas das caldeiras e cozinha). 

 

 
Sempre que a central entrar em alarme os led´s correspondentes à zona irão piscar. 

 
 

O painel óptico-acústico irá alertar para abandonar as instalações ou tomar a atitude 

preventiva prevista conforme plano interno de segurança. 

 
Após ventilar as instalações, garantindo o controlo da fuga de gás, premir a tecla 

durante 3 segundos para executar o RESET ao sistema. 

 
NOTA: Só após RESET ao sistema de Gás será possível a reposição do sistema de 

incêndio, visto ser o Sistema de Incêndio que faz a permanente vigia do Sistema de 

Gás. 

 
 

 
II.2.3.5 Iluminação de Emergência 

O edifício está dotado de um sistema de iluminação de emergência de segurança, 

compreendendo iluminação de ambiente e iluminação de balizagem ou circulação, 

servindo esta última, nalguns casos, para suporte e/ou para iluminação de placas de 

sinalização de percursos e saídas de emergência. 
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A iluminação de emergência é baseada em blocos autónomos de iluminação 

permanente (nos casos em que cumpre a função de sinalização) e não permanente. A 

iluminação de emergência consta das Plantas de Emergência apresentadas em anexo. 

 
 
 

Instruções de Utilização 

 
Os blocos autónomos devem ser mantidos sempre ligados, podendo ser desligados 

unicamente para efeitos de manutenção. Por este motivo não desligue no quadro 

elétrico os disjuntores dos circuitos de iluminação de emergência (que por isso deverão 

estar identificados e marcados com “NÃO DESLIGAR”). 

 
 

Procedimentos de Segurança 

 
Não desligue os disjuntores dos circuitos de iluminação de emergência; 

 
Não disponha objetos que reduzam o nível de iluminação fornecida pelos blocos de 

iluminação de emergência nos espaços; 

Antes de qualquer intervenção sobre o equipamento, desligue a alimentação do circuito 

respetivo; 

Sempre que proceda a intervenções, faça-o de forma a assegurar, em qualquer 

circunstância, níveis de iluminação de segurança suficientes. Faça-o em períodos em 

que esteja assegurada a iluminação natural e, em locais onde isto não é possível, 

preveja formas alternativas de iluminação de segurança. 

 
 

II.2.3.6 Sinalização 

Cada um dos Pisos dispõe de sinalização de evacuação e de localização de meios de 

prevenção cumprindo a legislação respetiva quanto às dimensões, formatos e materiais 

de placas. 
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A distribuição, visibilidade e localização das placas deve garantir o cumprimento do 

estabelecido nos artºs.111º e 112º do RT-SCIE, não devendo, em qualquer 

circunstância, proceder-se a alterações a este nível sem que se verifique a manutenção 

do cumprimento de tais disposições legais. 

A sinalização de evacuação é realizada através de vinil transparente sobre blocos 

autónomos, ou próximo destes por placas sinalizadoras fotoluminescentes.  É garantida 

por placas fotoluminescentes, a sinalização dos meios de 1ª intervenção, dos locais de 

corte de energia, dos botões de alarme e de outros meios de informação. 

Não disponha objetos que possam impedir a adequada visualização dos sinais, ou que 

pela sua forma ou cores possam iludir os ocupantes do espaço, confundindo-os. 

 
 

II.2.4 – ROTINAS DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO ESPAÇO 

 
 

II.2.4.1 Acessibilidade dos Meios de Socorro 

 
Responsável: Delegado de segurança 

Periodicidade: Permanente 

 
 

COMUNIQUE AO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA TODAS AS ANOMALIAS QUE 

NECESSITEM DA SUA INTERVENÇÃO PARA SEREM SUPRIDAS. 

 
 

Se algum veículo obstruir as vias de acesso ao edifício, peça ao condutor para não o 

fazer ou comunique às autoridades; 

 
Garanta o ordenamento do estacionamento temporário para cargas/descargas e 

manutenção/reparação na zona junto à fachada principal. Esta é exclusiva para viaturas 

autorizadas, devendo ocupar os espaços delimitados para o efeito; 
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Verifique se os veículos estão estacionados com a frente para a saída e que não há 

estacionamento de outras viaturas que impeça a saída; 

 
Impeça a acumulação de materiais de qualquer natureza na zona de estacionamento 

que possam de alguma forma dificultar o acesso e manobra de veículos de socorro. 

 
 

 
HIDRANTES 

 
Deverá ser garantida a acessibilidade das viaturas de socorro aos hidrantes existentes, 

garantindo ainda sua operacionalidade. 

Verificar visualmente se os hidrantes existentes dentro do recinto escolar se encontram 

em bom estado, informando as autoridades competentes caso seja detetada alguma 

alteração. 

 
EVENTUAIS INCONFORMIDADES: Ausência de tampões, fuga de água, inclinação do 

hidrante, danificação por embate na estrutura. 

 
 
 

II.2.4.2 Praticabilidade dos Caminhos de Evacuação e Acessibilidade aos 

Meios de Alarme e de Intervenção 

 

Responsável: Delegado de segurança 

Periodicidade: Permanente 

 
Não permita a colocação nos caminhos de evacuação (horizontais ou verticais) de 

elementos decorativos, equipamentos ou outros materiais que obstruam ou reduzam a 

sua largura; 
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Garanta um percurso exterior a partir das portas de saída com uma largura igual à da 

saída até uma distância de 3 metros. Esta preocupação deve incidir especialmente nas 

portas de saída para a zona de estacionamento temporário para cargas/descargas e 

manutenção/reparação, onde as ambulâncias ou outras viaturas não deverão estar em 

frente às referidas saídas; 

Confirme que nenhuma porta com sinalização de saída para o exterior se encontra 

trancada; 

Retire ou peça que seja retirado qualquer objeto que impeça a visibilidade da sinalização 

de emergência ou o acesso aos meios de alarme e 1ª intervenção. 

 
 

II.2.4.3 Vigilância dos Espaços 

 
 

Responsável: Todos os utilizadores 

Periodicidade: Permanente 

 
COMUNIQUE AO DELEGADO DE SEGURANÇA QUALQUER ANOMALIA QUE 

ENCONTRE EM FUNÇÃO DAS VERIFICAÇÕES ABAIXO E QUE NÃO POSSA 

SUPRIR. 

Durante a utilização dos espaços observe as normas de segurança necessárias à 

redução do risco de incêndio, nomeadamente na adequada utilização de equipamentos 

e materiais; 

No momento de saída do espaço (no final do período de utilização) inspecione-o 

detalhadamente, verificando nomeadamente que os aparelhos elétricos ou de queima 

se encontram desligados. 

 
 
 

Responsável: Delegado de Segurança 

Periodicidade: Frequentemente 

 
Assegurar a vigilância dos espaços, em especial os de maior risco de incêndio e dos 

que normalmente estão desocupados. 
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II.2.4.4 Limpeza e Arrumação 

 
Responsável: Funcionários de Limpeza 

Periodicidade: Permanente 

 
 

 
COMUNIQUE AO DELEGADO DE SEGURANÇA QUALQUER ANOMALIA QUE 

ENCONTRE EM FUNÇÃO DAS VERIFICAÇÕES ABAIXO E QUE NÃO POSSA 

SUPRIR. 

 
 

Inspecione todas as portas e janelas e remova qualquer objeto que as obstrua; 

Esvazie todos os cestos e contentores do lixo, impedindo a sua acumulação; 

Não permita grande acumulação de material para reciclar, promovendo a sua correta 

deposição e encaminhamento, conforme os procedimentos pré-determinados para o 

efeito; 

Proceda à limpeza regular de todos os espaços do edifício; 

 
Verifique se todos os objetos e equipamentos mantêm a sua disposição normal. 

Arrume os que não se encontrarem na disposição correta; 

Contribua para a manutenção das vias de evacuação desobstruídas e para a 

visibilidade e acessibilidade dos meios de sinalização, alarme e 1ª intervenção; 

 
Guarde as substâncias perigosas, incluindo detergentes, em locais adequados. 
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II.2.4.5 Trabalhos de Manutenção, Conservação ou Alteração 

 
Responsável: Responsável de Segurança 

Periodicidade: Quando ocorram 

 
 

 
SUPRA TODAS AS NECESSIDADES SOLICITADAS PELO DELEGADO DE 

SEGURANÇA. 

 
 

Antes de decidir efetuar obras que impliquem mexer nas paredes, pavimentos, tetos e 

portas, aconselhe-se com um especialista. Diga-lhe o que pretende fazer e pergunte- 

lhe se isso afeta as características de comportamento ao fogo da estrutura. Pergunte e 

garanta sempre respostas escritas e assinadas pelo especialista; 

 

 
Nas intervenções sobre instalações técnicas ou sistemas ou equipamentos relacionados 

com a segurança, assegure o respeito pelos procedimentos específicos de segurança 

relativos a cada instalação, sistema ou equipamento; 

 

 
Assegure o respeito e o cumprimento das instruções de segurança nos trabalhos de 

manutenção e reparação das instalações. 

 

 
Ao Delegado de Segurança competirá supervisionar o decorrer das obras, verificando 

que são asseguradas as condições de segurança necessárias à sua realização, que os 

locais sujeitos a obras estão adequadamente isolados ou sinalizados e que as 

condições de segurança do edifício, nomeadamente a praticabilidade dos caminhos de 

evacuação, a sinalização de emergência e a acessibilidade aos meios de 1ª intervenção 

estão assegurados ou criadas alternativas. 

 

 
Garanta que no final da execução dos trabalhos, o local de intervenção deverá ser 

deixado limpo, arrumado e em segurança. 
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II.2. PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

INSTALAÇÕES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

 

 
O Plano de Manutenção, com a periodicidade e os modelos de listas de testes e 

verificações para Infraestruturas Elétricas, de Telecomunicações (ITED) e Segurança 

encontra-se no Anexo 7 «Plano de Manutenção _ Infraestruturas Elétricas, ITED e 

Segurança» deste documento. 

 
Nesta seção complementa-se o Plano de Manutenção acima referido com: 

• listas de testes e verificações para instalações e equipamentos não incluídos 

no Anexo 7, 

• pormenores de procedimentos de conservação e manutenção e 

• ações corretivas para algumas eventuais inconformidades que podem surgir. 

 

Os planos de manutenção serão cumpridos de acordo com a calendarização e 

periodicidade recomendadas pelos fabricantes e instaladores das várias instalações 

relacionadas com a segurança e restantes instalações técnicas. 

 
A identificação e contactos das empresas de manutenção estão arquivados nos 

Serviços Administrativos. 

 

II.2.5.1 Instalações Técnicas 

 
Qualquer anomalia observada nas operações de verificação, conservação e 

manutenção das Instalações Técnicas devem ser registadas na secção VI.4 deste 

documento. 
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Periodicidade: Trimestral Responsável: Utilizador 

- Inspeção visual: 

• Tomadas e interruptores 

• Caixas de derivação 

• Aparelhos de iluminação 

Informe ou peça a intervenção de um profissional caso detete alguma anomalia durante 

esta verificação ou a todo o tempo de utilização. 

Periodicidade: Anual Responsável: Utilizador 

- Verificação do funcionamento correto do interruptor diferencial do quadro geral de 

distribuição, mediante o seguinte procedimento: 

• Ação manual sobre o botão de prova incluído no próprio interruptor diferencial; 

• Desconexão automática da passagem de corrente elétrica mediante a 

recuperação da posição de repouso do interruptor; 

• Ação manual sobre o mesmo interruptor colocando-o na posição de ligação para 

recuperar o fornecimento de energia elétrica. 

 

- Inspeção visual do estado das tomadas através do bom contacto com os pernos das 

fichas de suporte e da ausência de possíveis fogachos nos seus alvéolos; 

- Limpeza superficial das tomadas com um pano seco. 

Periodicidade: Anual Responsável: Utilizador 

- Limpeza superficial das fichas e recetores elétricos, sempre com panos secos e 

encontrando-se os aparelhos desligados; 

- Limpeza superficial dos mecanismos, sempre com panos secos e preferencialmente 

com desconexão prévia da corrente elétrica. 

  Periodicidade: Anual Responsável: Profissional Qualificado  

- Verificação do funcionamento de todos os interruptores do quadro de comando e 

proteção, verificando a estabilidade nas posições de ligado e desligado. 

Periodicidade: Bienal Responsável: Profissional Qualificado 
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- Revisão geral, do estado do quadro de comando e proteção, mecanismos alojados e 

conexões; 

- Verificação através de inspeção visual do estado do interruptor de corte e dos fusíveis 

de proteção, o estado face à corrosão da porta do armário e a continuidade de ligação à 

terra do aro metálico da mesma; 

- Verificação do estado de conservação das coberturas isolantes dos interruptores e 

tomadas da instalação, reparando-se os defeitos encontrados. 

Periodicidade: Quinquenal Responsável: Profissional Qualificado 

- Verificação dos dispositivos de proteção contra curto-circuitos, contactos diretos e 

indiretos, assim como as suas intensidades nominais em relação com a seção dos 

condutores que protegem, reparando os defeitos encontrados; 

- Revisão da rigidez dielétrica entre os condutores. 

Periodicidade: Decenal Responsável: Profissional Qualificado 

- Revisão geral da instalação elétrica. Tudo o que esteja relacionado com a cablagem é da 

responsabilidade da empresa autorizada. 

 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO – INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Inconformidade Causa Ação de correção 

Um disjuntor ou diferencial 

dispara 

Consumo excessivo; Desligue alguns aparelhos; 

Equipamento defeituoso; Desligue o equipamento 

defeituoso; 

 Outra. Chame técnico competente. 

Um aparelho dá choque Aparelho defeituoso Desligue o disjuntor 

correspondente ou o geral, 

desligue o aparelho, volte a 

ligar o disjuntor. 
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INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL E 

EQUIPAMENTOS DE CONFEÇÃO DE ALIMENTOS 

Periodicidade: Anual Responsável: Profissional Qualificado 

- Verifique o adequado estado das canalizações e das válvulas; 

 
- Investigue a existência de fugas em todo o sistema com recurso a água e sabão. 

Periodicidade: Quinquenal Responsável: Profissional Qualificado 

- Revisão da instalação, com emissão do respetivo certificado de revisão que ficará 

arquivado na seção VI.3, relativa a registos de segurança. 

 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO – GÁS E CONFEÇÃO ALIMENTOS 

Inconformidade Causa Ação de correção 

O gás não chega aos 

queimadores 

Válvula de corte geral 

fechada 

Abra a válvula de corte geral 

 Electroválvula avariada Chame um técnico 

 Válvula do ramal fechada Certifique-se que está aberta a 

válvula do ramal em utilização 

Cheiro a gás Válvula de algum queimador 

aberta 

Identifique o queimador com a 

válvula aberta e feche-a; 

Ventile o local; 

Não ligue aparelhos elétricos. 

 Fuga na tubagem Feche imediatamente a válvula 

de corte geral; 

Abra todas as portas e janelas; 

Não utilize qualquer aparelho 

elétrico; 

Avise de imediato o delegado 

de Segurança e o serviço 

competente da empresa 

fornecedora. 
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II.2.5.2 Equipamentos e Sistemas de Segurança 

 
Qualquer anomalia observada nas operações de verificação, conservação e 

manutenção dos Equipamentos e Sistemas de Segurança devem ser registadas na 

secção VI.5deste documento. 

O estabelecimento deverá proceder ao inventário dos sistemas e equipamentos de 

segurança contra risco de incêndio (extintores portáteis e móveis, boca de incêndio, 

sistema automático de deteção de incêndio, entre outros), tendo presente as respetivas 

caraterísticas e recomendações dos fabricantes, fornecedores ou instaladores 

(Exemplo: Anexo 5 «Registo de Extintores Portáteis»). 

 
 

 

EXTINTORES 

Periodicidade: Mensal Responsável: Delegado de Segurança 

- Verifique se os extintores estão colocados nos locais previstos e se os acessos aos 

mesmos estão desobstruídos; 

- Verifique se os sinais identificativos dos extintores continuam no local e nada impede a 

sua visibilidade; 

- Verifique se o extintor apresenta algum problema físico, como empeno, corrosão ou 

amolgadela; 

- Verifique se o manómetro está no verde; 

 
- Verifique se a cavilha de segurança não foi retirada e que o selo continua inviolado. 

Periodicidade: Trimestral Responsável: Delegado de Segurança 

- Todas as ações previstas para verificação mensal; 

 
- Verifique se as instruções de funcionamento continuam legíveis; 

 
- Verifique o estado da etiqueta de manutenção e a validade inscrita. 
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Periodicidade: Anual Responsável: Empresa de Manutenção 

- Revisão geral do extintor, de acordo com a Norma Portuguesa NP 4413. 

Periodicidade: Quinquenal Responsável: Empresa de Manutenção 

- Ações de manutenção adicional, de acordo com a Norma Portuguesa NP 4413. 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO – EXTINTORES 

 
Inconformidade 

 
Causa 

 
Ação de correção 

 

O corpo do extintor apresenta 

amolgadelas 

 

Queda 

 

Pedir a substituição do extintor 

Choque de algum objeto  

Corrosão pontual ou 

generalizada 

Extintor colocado em 

ambiente agressivo 

Substituir por outro de igual tipo 

e eficácia e, se necessário, 

proteger em caixa 

  

Extintor em fim de vida útil 

 

Substituir por outro de igual tipo 

e eficácia 

Manómetro no vermelho 

inferior 

Aperto deficiente da cabeça Solicitar manutenção por 

empresa autorizada Aperto deficiente do 

manómetro ou deficiência da 

Anilha 
 

Manómetro no vermelho 
superior 

Furo no corpo do extintor Substituir o extintor 

  

Equipamento demasiado 

Pressurizado 

 

Solicitar despressurização por 

empresa autorizada 
 Aumento da temperatura 

ambiente 

Solicitar a avaliação por 

empresa de manutenção 

 

Extintor sem o selo ou cavilha 

de segurança 

 

Equipamento foi utilizado 

 

Solicitar revisão por empresa de 

manutenção 
Cavilha retirada de forma 

dolosa, negligente ou 

acidental, sem uso do extintor 

Cabeça empenada O extintor caiu ou foi atingido Substituir equipamento por outro 

equivalente 
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BOCAS-DE-INCÊNDIO ARMADAS (BIA) 

Periodicidade: Trimestral Responsável: Delegado de Segurança 

- Verifique se os acessos às BIA estão desobstruídos; 

 
- Verifique se os armários ou as próprias BIA apresentam algum problema físico como 

empeno, corrosão ou amolgadela; 

- Verifique se os sinais identificativos das BIA continuam no local e se nada impede a sua 

visibilidade; 

- Verifique que não apresentam fugas de água percetíveis do exterior. 

Periodicidade: Anual Responsável: Empresa de Manutenção 

- Revisão geral da instalação, de acordo com a Norma Portuguesa Harmonizada NP EN 

671-3. 

Periodicidade: Quinquenal Responsável: Empresa de Manutenção 

- Inspeção e manutenção periódica das mangueiras, de acordo com a Norma Portuguesa 

Harmonizada NP EN 671-3. 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO – BIA 

Inconformidade Causa Ação de correção 

A caixa apresenta 

amolgadelas 

Choque de algum objeto Reparar ou substituir 

Corrosão pontual ou 

generalizada 

BIA colocada em ambiente 

agressivo 

Tratamento anti corrosão e 

pintura ou substituição 

 Exposição temporária a 

condições agressivas ou 

consequência do tempo de 

vida 

 

A porta não abre Porta empenada Desempenar a porta 

 Dobradiças oxidadas ou sem 

lubrificação 

Tratar a oxidação e/ou lubrificar 

as dobradiças 
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SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO (SADI) 

Periodicidade: Trimestral Responsável: Delegado de Segurança 

- Verifique se o acesso à SADI está desobstruído; 

 
- Verifique se a caixa exterior da central, as botoneiras, os detetores e a sirene se 

encontram partidos, não apresentam sinais de desgaste ou outros sinais que coloquem 

dúvidas quanto à sua operacionalidade; 

- Verifique se os sinais dos equipamentos continuam no local e se nada impede a sua 

visibilidade; 

- Verifique as boas condições de legibilidade das instruções de funcionamento. 

Periodicidade: Anual Responsável: Empresa de Manutenção 

- Revisão geral da instalação e do equipamento com teste e ensaios. 

 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO– SADI 

Inconformidade Causa Ação de correção 

Componentes exteriores com 

aspeto físico duvidoso 

Choque de algum objeto ou 

má utilização 

Reparar ou substituir 

Sujidade pontual ou 

generalizada 

Equipamentos expostos a 

condições não apropriadas 

Manutenção de limpeza e 

proceder à proteção pontual 

contra meios agressivos 

  

Equipamentos expostos a 

condições não apropriadas, 

por motivos de manutenção 

na área envolvente. 

 

O equipamento não funciona Falta de energia Reparar ou substituir 

 Botoneira de alarme 

danificada 
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Periodicidade: Mensal Responsável: Delegado de Segurança 

- Verifique se as lâmpadas permanentes estão acesas. 

Periodicidade: Trimestral Responsável: DS ou Empresa de Manutenção 

- As ações previstas para a verificação mensal; 

- Corte a alimentação e verifique se as lâmpadas acendem; 

- Limpe o acrílico com um pano macio e húmido; 

- Substitua as lâmpadas fundidas; 

- Solicite intervenção técnica para os problemas que não conseguir resolver. 

Periodicidade: Anual Responsável: Empresa de Manutenção 

- Todas as ações realizadas trimestralmente; 

- Verificação do estado e capacidade de carga dos acumuladores; 

- Ensaio geral da instalação. 

 

INCONFORMIDADES E AÇÕES DE CORREÇÃO – ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 

Inconformidade Causa Ação de correção 

Não ilumina normalmente É um bloco não permanente É normal. Só ilumina se faltar a 

eletricidade 

 É um bloco permanente, mas 

a lâmpada está fundida 

Substituir a lâmpada 

A lâmpada está sempre 

acesa 

É um bloco permanente É normal. Não faça nada. 

 É um bloco não permanente, 

mas faltou a alimentação 

Se há luz no edifício verifique o 

disjuntor do circuito 

correspondente e ligue-o. 

Faltou a eletricidade e a 

Lâmpada está apagada 

Lâmpada fundida Substituir lâmpada 

Bateria descarregada Realimentar o circuito e aguardar 

que se recarregue 

  
Bateria danificada 

 
Substituir bateria 

 Armadura danificada Substituir armadura 
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SINALIZAÇÃO 

Periodicidade: Mensal Responsável: Delegado de Segurança 

- Verifique se os sinais estão nos locais e se nada impede a sua visibilidade. 

Periodicidade: Trimestral Responsável: Delegado de Segurança ou Empresa de 

Manutenção 

- As ações previstas para a verificação mensal; 

- Limpe os sinais com um pano macio e seco; 

- Reponha eventuais sinais em falta ou ajuste os que ameacem descolar. 

 

 

 

II.3 – PLANTAS DE PREVENÇÃO 
 

As plantas, à escala de 1:100, com a representação dos seguintes aspetos: 
 

• Classificação de risco e efetivo previsto para cada local; 

• Vias horizontais e verticais de evacuação; 

• Localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à segurança 

contra incêndio, 

 
 

Ver Anexo 8 «Plantas de Prevenção» 

 

 
II.4 - POSTO DE SEGURANÇA 

 

Local destinado a centralizar toda a informação de segurança e os meios principais de 

receção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta, bem como a coordenar os 

meios operacionais e logísticos em caso de emergência. 

 
No horário de funcionamento, tem que estar garantida a presença, no mínimo, de 

um funcionário em permanência. 
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Localização: 
 

O Posto de Segurança localiza-se na Receção - Piso 0, perto da entrada principal do 

recinto escolar. 

 

 
Documentação/equipamento a colocar: 

 

- Exemplar do Plano de Segurança e cópias de todas as Plantas de Emergência; 

- Lista de contactos de emergência internos e externos em local visível; 

- Chaveiro de segurança organizado e etiquetado com as chaves de reserva para 

abertura de todos os espaços do estabelecimento escolar; 

- Extintor de incêndio. 

 
 

Comunicação oral (ter alternativa ao telefone da rede pública) 
 

Comunicação oral, com a Portaria e Receção do Pavilhão, efetuada pessoalmente por: 

TELEFONE INTERNO OU TELEMÓVEL. 

 
 

I.4 – INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÃO 

 
 

Por solicitação das entidades responsáveis, a E. B. 2,3 Fernando Pessoa, está sujeita 

a inspeções regulares ou extraordinárias, para verificação da manutenção das 

condições de SCIE aprovadas, assim como, a execução das medidas de autoproteção. 

 
Aquando estas inspeções, poderão ser realizadas verificações no Plano de Segurança 

e respetivos anexos. 
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A periodicidade destas inspeções em edifícios da ª 3 Categoria de Risco 

deve ser no máximo de 4 anos, e devem ser realizadas pela Autoridade 

Nacional Proteção Civil, ou por entidades por ela credenciada, sendo o 

Responsável de Segurança o responsável pela solicitação destas 

inspeções junto à ANPC (De acordo com o artigo 19º do RJ-SCIE 

republicado). 

 
 

Relatórios de Inspeção 

Compete ao Responsável de Segurança assegurar a correção de 

eventuais inconformidades e no prazo fixado no relatório de inspeção. 

 
 
 

 
Fiscalização 

As entidades competentes para a realização de inspeções no edifício 

Escolar são, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), ou pela 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

Os relatórios de fiscalizações ou inspeções devem ser arquivados na secção VI.1 

 


