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III.6 PLANO DE EVACUAÇÃO 

 
 

Documento indicativo dos caminhos de evacuação pré-estabelecidos, zonas de 

segurança, regras de conduta das pessoas e a sucessão de ações a terem lugar durante 

a evacuação, realizada de forma rápida e ordeira, de um local ou do estabelecimento, 

em caso de incêndio, para um local seguro e pré-determinado. 

Após confirmação do sinistro e avaliada a sua extensão, será acionado o Plano de 

Evacuação. 

A ordem de evacuação será efetuada por um sistema de sirenes, pela transmissão de 

instruções através de telefones internos e, de viva voz, pelos elementos do pessoal com 

atribuições na evacuação do edifício. 

Na coordenação da evacuação estarão integrados funcionários e alunos com 

atribuições específicas nessa matéria. 

Deverão ser efetuados treinos periódicos de evacuação do estabelecimento para testar 

a eficácia do seu Plano de Evacuação, nos termos que venham a ser definidos pelo 

Responsável pela Segurança tendo em conta o disposto no art.º 207º do RT- SCIE 

republicado. 

 
 
 
 

III.6.1 - IDENTIFICAÇÃO DE SAÍDAS 
 

É saída qualquer vão disposto ao longo dos caminhos de evacuação de um edifício que 

os ocupantes devam transpor para se dirigirem do local onde se encontram até uma 

zona de segurança. Assim, todas as portas de salas de atividades, balneários, refeitório, 

etc. são saídas. 

As saídas para o exterior estão devidamente sinalizadas e possuem iluminação de 

emergência permanente. As saídas de emergência que conduzem ao exterior do edifício 

estão assinaladas nas plantas de emergência Anexo 17 «Plantas de Emergência» 
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Deve ser interdito o estacionamento junto às saídas de emergência e como medida 

complementar pode efetuar-se a marcação indicativa no pavimento junto à saída de 

emergência oeste do edifício principal, cuja via vertical de evacuação faz ligação com a 

zona dos gabinetes dos professores, porque próxima da zona de estacionamento de 

fornecedores. 

 

 
Com o intuito de simplificar o acesso à informação pelos ocupantes numa situação de 

emergência e de tornar mais rápida a evacuação, foi atribuída uma letra às saídas de 

emergência da zona de salas de aula dos pisos 0 e 1 do edifício principal. 

No interior de cada sala de aula e de outros espaços afetos às mesmas saídas estará 

indicada a letra da saída de emergência que deverão utilizar os ocupantes desse espaço 

em caso de evacuação. As saídas de emergência às quais foi atribuída uma letra estão 

identificadas nas Plantas de Prevenção (Ver Anexo 8 «Plantas de Prevenção»). 

 
 
 
 
 

III.6.2 - CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 
 

Os caminhos de evacuação visam encaminhar, de maneira rápida e segura os 

ocupantes para o exterior ou para uma zona isenta de perigo. Deve, por isso, ser 

definido um itinerário normal e um itinerário alternativo (se o itinerário normal se 

encontrar obstruído). 

A sinalização de segurança e as plantas de emergência assinalam os itinerários a seguir 

(Ver Anexo 17 «Plantas de Emergência»). 

São os caminhos que unem as saídas das salas de aula e dos outros espaços às saídas 

de emergência que conduzem ao exterior. 

Também os caminhos a percorrer, no exterior, até ao Ponto de Encontro estão indicados 

nas Plantas de Emergência. 
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Os corredores têm portas com sistema de fechadura antipânico que se fecham 

automaticamente, quando dado o alarme. Em caso de FALHA do sistema, devem os 

elementos da Equipa de Evacuação da zona fecharem manualmente as portas. 

 
CAMINHO DE EVACUAÇÃO ESPECIAL: 

 
• No caso de se encontrar um OCUPANTE EM CADEIRA DE RODAS, 

em espaços do Piso 1 e cujo caminho de evacuação pré-estabelecido 

inclui uma via de evacuação vertical, o acompanhante deve encaminhá-

lo pelo caminho de evacuação alternativo que o conduz ao exterior pela 

saída de emergência A. O percurso exterior até ao Ponto de Encontro 

será no sentido contrário ao definido para os restantes ocupantes afetos 

a essa saída de emergência, uma vez que o percurso principal não inclui 

rampas de acesso. 

 
 
 

 
III.6.3 - PONTO DE ENCONTRO 

 
O Ponto de Encontro é um local de concentração externa, amplo e seguro onde  devem 

convergir as pessoas ao saírem do edifício, após a ordem de evacuação. Aí devem 

permanecer com tranquilidade até receberem ordem de regresso às instalações ou que 

devem encaminhar-se para outro local. 

O PONTO DE ENCONTRO NO RECINTO do estabelecimento escolar está identificado 

nas plantas de emergência e na planta de enquadramento: CAMPO DE JOGOS. 

 

Pode ser alterado pelo Delegado de Segurança caso a ocorrência do sinistro o 

justifique. 

 
 

O PONTO DE ENCONTRO DEVE SER CONHECIDO POR TODOS OS OCUPANTES 

PARA QUE AS OPERAÇÕES DE SOCORRO SEJAM EFICAZES. 
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No Ponto de Encontro, estarão zonas marcadas para reunião dos: 
 

• Alunos (por ano) 

• Docentes (sem atividade letiva) 

• Não Docentes 

 

Encontra-se, em anexo, o esquema da disposição dos ocupantes no Ponto de Encontro 

Anexo 12 «Organização no Ponto de Encontro». 

 
 

Todos os elementos da Comunidade Escolar devem dar conhecimento da sua presença 

e dos elementos à sua responsabilidade à Equipa de Concentração e Controlo. 

 
 
 
 
 

 
III.6.4 – IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

 
 

Consideram-se pontos críticos: 

 
✓ Locais de cruzamento de vias 

✓ Vias verticais; 

✓ Saídas de emergência para o exterior. 

 
 

É nestes pontos que se devem situar “SINALEIROS” (por exemplo o assistente 

operacional de serviço na zona), que orientam as pessoas nos percursos e saídas em 

caso de emergência, evitando aglomeramento que poderá gerar pânico. 

 
 
 

Os Assistentes Operacionais orientam e apoiam as pessoas da sua zona de serviço e, 

quando com formação, mobilizam os meios de 1ª intervenção necessários. 
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III.6.5 – PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

Na eventualidade de existirem ocupantes com necessidades especiais, que os impeçam 

de sair do edifício pelos próprios meios, deve ser assegurado o seu auxílio. Função que 

compete a todos, mas em particular a um elemento que deve ser previamente designado 

para orientar a sua evacuação ou a quem o elemento da Equipa de Evacuação indique 

na altura. 

 
 
 

CAMINHO DE EVACUAÇÃO ESPECIAL: 

 
• No caso de se encontrar um OCUPANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, 

em espaços do Piso 1 e cujo caminho de evacuação pré- estabelecido inclui 

uma via de evacuação vertical, o acompanhante deve encaminhá-lo pelo 

caminho de evacuação alternativo que o conduz ao exterior pela saída de 

emergência A. O percurso exterior até ao Ponto de Encontro será no sentido 

contrário ao definido para os restantes ocupantes afetos a essa saída de 

emergência, uma vez que o percurso normal não inclui rampas de acesso. 

 
 
 

 
III.6.6 - PROGRAMAS DE EVACUAÇÃO 

 

A evacuação deve ser programada, havendo uma coordenação das operações do 

Plano de Evacuação. 

 

 
PREVENÇÃO 

 

 
• A organização da ação de evacuação pressupõe o CONHECIMENTO por parte 

de toda a comunidade escolar dos CAMINHOS DE EVACUAÇÃO e localização 

do PONTO DE ENCONTRO, no exterior, onde se procederá ao controlo dos 

utentes evacuados. 
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• Foi definido um conjunto de INSTRUÇÕES E REGRAS PARA A EVACUAÇÃO 

dos pisos, edifício e recintos, em caso de ser acionado o alarme de evacuação, 

com o intuito da evacuação decorrer de forma ordenada e em segurança e de 

minimizar comportamentos de pânico, que deve ser CUMPRIDAS. 

 

 
• FUNÇÃO DOS DIRETORES DE TURMA 

 

 
DIRETORES DE TURMA 

▪ Transmitir aos alunos os comportamentos adequados a cada tipo de 

emergência. 

▪ Informar os alunos sobre o sistema convencionado de alarme em caso de 

emergência. 

▪ Instruir os alunos sobre a informação contida nas plantas de emergência e os 

procedimentos corretos a adotar no cumprimento rigoroso do Plano de 

Evacuação. 

▪ Contribuir para disciplinar a utilização normal dos itinerários de evacuação. 

▪ Como Chefe de fila nomear o Delegado de turma e o subdelegado como 

substituto. 

- Providenciar para que o delegado de turma ocupe uma carteira, na sala de 

aula, próxima da porta de saída. 

- Na falta do delegado/subdelegado de turma, tomará o seu lugar o aluno mais 

próximo da porta. 

-O Chefe de fila, ao ouvir o sinal de evacuação, será responsável por abrir a 

porta e, após a verificação por parte do professor da existência de condições de 

segurança, orientar a turma ao longo do percurso de evacuação até ao Ponto 

de Encontro seguindo em primeiro lugar. 

▪ No caso de a turma ter um elemento com mobilidade reduzida ou outra 

limitação, deve ser designado um aluno para o ajudar na deslocação durante o 

percurso de evacuação. 
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TREINAR OS PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO, fazendo com a turma o 

percurso de forma correta até ao Ponto de Encontro, onde confere os alunos antes 

de regressar à sala de aula. 

 

 

 

ORDEM DE EVACUAÇÃO PARCIAL OU TOTAL 
 

 
 

Perante a dimensão efetiva ou previsível do sinistro ou os riscos a ele associados 

(acumulação de fumos, por exemplo) o Responsável de Segurança/ Delegado de 

Segurança poderá determinar a necessidade de evacuação da PARTE (Evacuação 

parcial) ou da TOTALIDADE do edifício (Evacuação total). 

➢ Se ordenada EVACUAÇÃO PARCIAL, esta é transmitida verbalmente. 

 

➢ Se EVACUAÇÃO TOTAL, é acionado o sistema de alarme sonoro (sistema 

de sirenes), que deve ser audível em todos os espaços do 

estabelecimento escolar e apresentar uma tonalidade diferente de outros 

sinais acústicos que existam. 

Após receber ordem de Evacuação, a Equipa de Evacuação inicia o processo consoante 

os procedimentos definidos no PLANO DE EVACUAÇÃO. 
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PROCEDIMENTO GERAL 
 

Procedimentos a seguir, sendo transmitida ordem de evacuação pelo DS à Equipa de 

Segurança. APÓS ALARME GERAL: 

 
 
 

Os diversos espaços da escola devem ser abandonados o mais rapidamente possível, 

após tomadas as medidas de segurança que o local/equipamentos em uso o exijam. 

Os responsáveis de cada espaço só o devem abandonar quando se certificarem de que 

não permanece ninguém no local. Chegados ao local de concentração devem verificar 

a presença de todos os seus colegas. 

 

Deve designar-se para cada grupo de evacuação um “CHEFE DE FILA” que se encontre 

mais próximo da porta e será encarregue de a abrir, ao soar o sinal de alarme e seguirá 

à frente do grupo ao longo do percurso de evacuação. Existirá um “CERRA- FILA”, que 

fechará a porta do espaço, depois de certificar a saída de todos os ocupantes e seguirá 

em último. 

 
 

 

Se no momento da ocorrência da emergência decorrem aulas, tomarão parte na 

coordenação da Evacuação: 

• os delegados de turma como CHEFES DE FILA e 

• os professores que se encontram a lecionar como CERRAS-FILA. 
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No processo de evacuação devem ser usados os caminhos de evacuação e saídas de 

emergência definidos nas plantas de emergência, dirigindo-se todos os ocupantes para 

o Ponto de Encontro e proceder-se posteriormente à sua contagem. 

Ninguém deve abandonar o Ponto de Encontro sem autorização do RS (transmitida 

através de um sinal sonoro, ou outro meio que considere conveniente) ou instruções das 

entidades competentes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE LOCAL OU 

COMUNICAÇÃO SOCIAL SERÁ UNICAMENTE PRESTADA PELO RS. 

ATENÇÃO: Se não conseguir sair de algum espaço, dirija-se para o local mais afastado 

do foco de incêndio, assinale a sua presença para o exterior e aguarde socorro. 
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PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

 

RS/DS  

 
Decidem quanto à necessidade de evacuação parcial ou total do edifício e dão a 

respetiva ordem. 

 
 
 

Após o toque de alarme geral, o RS dirige-se para o Ponto de Encontro com a Pasta 

de Segurança, que deve conter: 

▪ Lista de nomes de toda a comunidade escolar atualizada; 

▪ Folha de registo dos visitantes, se algum se encontrar no 

estabelecimento. 

▪ Os horários escolares; 

▪ Contactos dos Encarregados de Educação; 

▪ As Plantas de Prevenção; 

▪ Os contactos internos e externos de emergência; 

auxiliando a Equipa de Concentração e Controlo. 

 

 
É também da sua competência: 

 
▪ Supervisionar a evacuação. 

▪ Apoiar no necessário as Organizações de Socorro 

▪ Atender os meios de comunicação social. 

▪ Providenciar as informações a prestar aos Pais, Encarregados de 

Educação e a todas as autoridades competentes. 
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e o DS : 

 
➢ Avalia também a necessidade de adaptação das regras e percursos de 

evacuação, comunicando-o ao responsável pela Evacuação; 

➢ Dá ordens à Equipa de Segurança para iniciarem os procedimentos respetivos; 
 

➢ Vai acompanhando a evolução do combate ao sinistro e, caso se justifique por 

impossibilidade de resolução da situação, dê a ordem de fechar o local e 

abandonar as instalações até que cheguem os meios de socorro externo; 

➢ Acompanha o evoluir da evacuação do edifício e recolha informação do 

responsável da Concentração e Controlo quanto à eventual falta de algum dos 

ocupantes; 

➢ Se se verificar a ausência de alguém, envia elementos da Equipa de Segurança 

que se encontrem disponíveis para tentar na área encontrar sinais de presença 

humana. 

➢ Recebe os Meios de Socorro Externo e transmite-lhes toda a informação quanto 

ao sinistro, fatores agravantes, existência de vítimas ou desaparecidos e 

localização e presta-lhes todo o apoio necessário. 

 

 

Equipa de Evacuação  

 
É responsabilidade desta equipa. 

 
▪ Garantir que os percursos de saída se encontram desimpedidos 

▪ Assegurar que a ordem de evacuação é conhecida 

▪ Conduzir os ocupantes às vias de evacuação e Ponto de Encontro 

▪ Orientar, disciplinar e tranquilizar os evacuados de modo a garantir uma 

evacuação segura e rápida 

▪ Impedir a passagem por caminhos não seguros e auxiliar na evacuação de 

feridos 

▪ Não permitir o regresso aos locais evacuados até ordem do RS ou das 

entidades competentes 

O Anexo 16B «Instrução Especial de Evacuação» apresenta o procedimento desta 

equipa de forma mais pormenorizada. 
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Turmas  

 
 

 
Na evacuação de turmas, O “CHEFE DE FILA” SERÁ O DELEGADO DE TURMA/SUBDELEGADO 

ou, na ausência destes, o aluno mais próximo da porta. O “CERRA-FILA” SERÁ O 

PROFESSOR ou o assistente operacional que no momento da ocorrência esteja na sala 

de aula com os alunos por ausência temporária do professor. 

Os alunos, ao saírem das salas, devem seguir pela direita, em silêncio, atrás do CHEFE 

DE FILA, sendo o CERRA-FILA o último a abandonar a sala de aula. 

Os alunos devem respeitar as indicações dos professores e assistentes operacionais e 

proceder de acordo com as instruções de segurança indicadas para a situação de 

emergência em causa (Ver Instruções Gerais de Segurança nos ANEXOS 14A e 14B). 

No processo de evacuação devem ser usados os caminhos de evacuação e saídas de 

emergência definidos nas plantas de emergência, dirigindo-se os alunos para o Ponto 

de Encontro. 

No Ponto de Encontro, o “Cerra-Fila” é responsável pelo controlo da turma e contagem 

dos alunos sob sua responsabilidade. No caso de se verificar alguma ausência, essa 

deve ser imediatamente comunicada ao DS. 
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Ao ouvir o sinal de aviso para a Equipa de Segurança mantenha-se no seu local de 

trabalho, mas atento a uma posterior ordem por parte do DS ou ao acionamento do 

alarme geral; 

 
Se for ordenada a evacuação do edifício ou da parte do mesmo onde se encontre 

desloque-se de imediato para a saída iniciando a evacuação. Não perca tempo 

recolhendo haveres pessoais e nunca volte para trás; 

 
Se for o responsável do espaço onde se encontra verifique se não fica ninguém no seu 

interior, antes de fechar a porta e sair e se possível, desligue os equipamentos elétricos. 

 
Se estiver a atender público ou estiver responsável por um pequeno grupo de alunos no 

momento do alarme fica responsável por proceder ao respetivo acompanhamento ao 

exterior, seguindo os percursos de evacuação definidos e impondo ordem, calma e 

rapidez; permanecendo o visitante/grupo de alunos na sua companhia durante a 

situação de emergência. 

 
Se, entretanto, for solicitado por algum elemento da Equipa de Segurança para prestar 

algum apoio em concreto ou alguma tarefa, faça-o; 

 
Prosseguindo a evacuação, e uma vez no exterior, prossiga até ao Ponto de Encontro. 

Mantenha-se neste (na zona do Ponto de Encontro que lhe foi previamente atribuída) 

até instruções em contrário. 

 
Verifique se no Ponto de Encontro está quem se encontrava consigo no espaço ou quem 

era suposto estar no interior do edifício no momento da ocorrência. 

 
Transmita ao elemento da equipa de Segurança a falta ou suspeita de falta de alguém; 

Apenas regresse ao interior do edifício quando receber instruções nesse sentido; 

Colabore no que lhe for solicitado para o retorno à normalidade após a ocorrência. 

Docentes sem Atividade Letiva e Não Docentes que não pertencem à 

Equipa de Segurança 
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Visitantes  

 

 
Os visitantes devem ser identificados e registados de forma a ter-se conhecimento da 

sua presença e do local onde se encontram. 

Os visitantes devem estar acompanhados, sendo auxiliados na evacuação até ao Ponto 

de Encontro por quem os acompanha e com quem devem permanecer no Ponto de 

Encontro até instruções em sentido contrário. 

 
 
 

 CASO  NÃO SE ENCONTRE ACOMPANHADO: 

 
➢ Sendo-lhe transmitida a ordem para abandonar o edifício por motivos de 

emergência, faça-o de imediato e sem hesitações; 

 

➢ Não corra e, se necessário, caminhe agachado para evitar aspirar o fumo; 

 
➢ Dirija-se à saída mais próxima do local onde se encontre, conforme plantas de 

emergência afixadas ou instruções de funcionários; 

 

➢ Uma vez no exterior, assinale a sua presença, a fim de não se julgar que se 

encontra retido no interior do edifício; 

 

➢ Caso pretenda ir-se embora comunique-o a algum funcionário que solicitará 

autorização ao RS. Só com autorização se poderá ausentar do Ponto de 

Encontro. 
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Fora do período de aulas  

 

 
Se o alarme de evacuação se der FORA DO PERÍODO DE AULAS (intervalo ou almoço) todos 

os que não estão implicados na Equipa de Segurança devem dirigir-se de imediato para 

o Ponto de Encontro e organizarem-se por anos e turmas ou concentrarem-se na zona 

que lhes foi previamente definida. 

Os vigilantes dos pátios do recinto escolar devem, ao sinal de evacuação, conduzir todos 

os alunos que se encontram fora do edifício e no recinto escolar, não acompanhado por 

Professores, para o Ponto de Encontro definido. 

 
 
 

No caso de ocorrência de acidente devem: 

 
➢ prestar os primeiros socorros, se habilitados para tal, 

 
➢ informar de imediato a Direção da Escola (RS) que ordenará o alerta para os 

Serviços de Emergência Externos o mais rapidamente possível. 

 

➢ Após a evacuação, a Escola informará detalhadamente o Encarregado de 

Educação do ocorrido e das diligências tomadas, assim como os procedimentos 

que devem ser seguidos pelo mesmo. 

 

 
Se os alunos se encontram sozinhos devem seguir as instruções do Assistente 

Operacional ou Professor, no local onde se encontra, dirigir-se para o Ponto de 

Encontro, cumprindo as normas de segurança e seguindo a sinalização de emergência. 

No Ponto de Encontro, deve comunicar de onde vem e se estava com alguém que tenha 

ficado para trás. 
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Impossibilidade de evacuação imediata de um grupo de pessoas  

 

No caso das condições do incêndio não permitirem a evacuação de um espaço em 

segurança, pelo menos um elemento da Equipa de Evacuação deve permanecer junto 

do grupo ou nas proximidades. Esse elemento deve proceder da seguinte forma: 

 
➢ Acalmar as pessoas. 

 
➢ Fechar (sem trancar) e calafetar a(s) porta(s) de comunicação entre o 

local onde se encontram e os espaços afetados pelo incêndio. 

 

➢ Se possível, comunicar pelo contacto interno de emergência a situação, 

indicando a sua localização e número de pessoas envolvidas. Deve ser 

pedido para periodicamente (máximo 5min em 5mim) manter-se contacto 

telefónico entre o local e a Receção. 

➢ Se possível, sinalizar a presença de pessoas em dificuldade para o 

exterior recorrendo às janelas do local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.7 - PROCEDIMENTOS DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS 

BOMBEIROS 

 

 
RECEÇÃO 

 
Devem ser asseguradas as condições que permita um acesso sem limitações dos meios 

externos de socorro às instalações. 

O assistente operacional da Portaria deve abrir o portão no momento de chegada das 

viaturas de Socorro Externo. Fora as entidades envolvidas no Plano, não deve permitir 

a entrada ou saída de ninguém sem autorização. 
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Poderá, se o DS para isso o designar, informar os Meios de Socorro Externo do local da 

ocorrência e da eventual existência de pessoas feridas ou em perigo. 

 
Após entrada dos Meios Externos, encerra a entrada e dirige-se ao Ponto de Encontro, 

onde deverá aguardar instruções do DS. 

 
 
 
 
 

O Delegado de Segurança, além de coordenar e orientar a ação das equipas de 

intervenção, deve deslocar-se à entrada do edifício para receber o Comandante das 

Operações de Socorro (COS), para conjuntamente avaliarem e planearem as ações 

necessárias. 

Aquando da receção deverá ser prestada informação relativamente ao incêndio, 

nomeadamente a referida no quadro III.3. 

 

 
QUADRO III.3 Procedimentos de apoio à intervenção externa. 

 

Procedimentos Informações sobre: 

IDENTIFICAÇÃO DS ou substituto 

 
 
 

PONTO DE SITUAÇÃO 

• Tipo de ocorrência; 

• Causa provável; 

• Hora da ocorrência; 

• Extensão da ocorrência; 

• Número de pessoas afetadas; 

• Meios envolvidos. 

 
 

 
INDICAÇÃO EM PLANTAS DE 

PREVENÇÃO 

• Local do sinistro e áreas afetadas; 

• Indicar possíveis pontos de entrada e caminhos 

protegidos; 

• Situar os locais de risco; 

• Indicar os locais de corte das instalações de gás, energia, 

água e outras instalações técnicas. 



 

PLANO DE EVACUAÇÃO 

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

 

 

PLANO DE SEGURANÇA INTERNO 
Edição: 1 
Revisão: 0 

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

Página 106 de 130 

  
 

 

ENCAMINHAMENTO 

 
 

Depois da receção, acompanhará o COS ao local da ocorrência ou ao Posto de 

Segurança, para consulta de outros documentos, conforme o tipo de ocorrência. 

Se existirem FERIDOS, encaminhar Bombeiros/INEM para onde se encontram os 

feridos. A Equipa de 1os Socorros deve informar sobre o estado e socorros prestados. 

A Equipa de 1ª Intervenção, deverá prestar o APOIO necessário aos Meios Externos de 

Socorro, não interferindo com a sua atuação. 

 
 

O Responsável de Segurança deverá igualmente acompanhar as operações dos 

serviços de bombeiros. 

 
 
 

 
III.8 - PROCEDIMENTOS DE REPOSIÇÃO DE SEGURANÇA 

 

Depois de finalizados os trabalhos de extinção do incêndio e concluídos os relacionados 

com o rescaldo será efetuada, pelo Comando dos Bombeiros, uma inspeção geral às 

condições de habitabilidade e segurança do edifício. 

Se autorizada a reposição das condições normais de funcionamento pelas entidades 

externas e por decisão do Responsável de Segurança será reposta a normalidade e 

retomada a atividade do edifício. 

Enquanto a ordem de entrada no edifício não for transmitida, os utentes devem 

permanecer no ponto de Encontro. 

 
 
 

Importante: 

 
(A ligação do gás e da luz só se deve efetuar após autorização das entidades competentes e 

na sequência da vistoria pelos respetivos técnicos). 
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APÓS SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA SOLUCIONADA, desenvolvem-se as seguintes 

atividades: 

 
➢ Determine a realização de operações de limpeza, arrumação do espaço afetado 

ou de finalização da evacuação de fumos ou gases de combustão, a executar 

pelos funcionários do Estabelecimento. Se necessário recorra a meios externos 

para o fazer; 

➢ Proceda à avaliação dos danos decorrente do sinistro e à forma como eles 

podem afetar o funcionamento em segurança de equipamento e instalações. 

Mande proceder às respetivas reparações ou avaliação por técnicos 

credenciados, quando necessário; 

➢ Proceda com os envolvidos a uma avaliação da ocorrência e da resposta à 

mesma que sirva para melhorar procedimentos tanto de prevenção como de 

emergência; 

➢ Mande proceder à arrumação e operacionalização dos meios de 1ª intervenção 

utilizados, nomeadamente mandando recarregar os extintores; 

 

➢ Proceda aos necessários registos no Caderno de Registos do presente Plano. 

 
 
 
 
 
 

EM CASO DE ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 

ESCOLAR, o RS/DS deverá: 

 
➢ Afixar na entrada do estabelecimento motivo do encerramento 

 
➢ Informar colaboradores de ações a desenvolver. 
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III.9 – INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

 
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 

Instruções destinadas à totalidade dos ocupantes do estabelecimento 

escolar, devem ser afixadas em pontos estratégicos, em particular junto 

das entradas e das plantas de emergência, de forma a assegurar a sua 

ampla divulgação. 

Anexo 14_ Instruções Gerais de Segurança 

 

INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
 

Instruções respeitantes à segurança dos locais que apresentam riscos 

particulares (locais de risco C, D, E e F) e definem de forma 

pormenorizada os procedimentos de prevenção e a adotar em caso de 

emergência. Devem ser afixadas junto da porta de acesso aos respetivos 

locais. 

Anexo 15 _ Instruções Particulares de Segurança 

 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA 
 

Instruções que abrangem apenas o pessoal encarregado de promover, 

acertar, coordenar a evacuação do edifício e executar, até à chegada dos 

socorros exteriores, as operações destinadas a circunscrever o sinistro. 

Anexo 16_ Instruções Especiais de Segurança 

 

 
III.10 – PLANTAS DE EMERGÊNCIA 

 

Estas peças desenhadas de modo esquemático têm como objetivo dar 

informação de modo a encaminhar de forma rápida e segura os ocupantes 

da E.B.2,3 Fernando Pessoa para o exterior (apresentam os caminhos de 

evacuação a utilizar em caso de incêndio; contêm instruções de 

segurança aplicáveis a esse espaço e identificam a posição dos meios de 

1ª intervenção disponíveis em caso de incêndio). Ver Anexo 17 

«Plantas de Emergência». 
Devem estar conforme a NP 4386. 


