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1 INTRODUÇÃO
1.1 PROMULGAÇÃO
O Ministério da Educação tem vindo a sensibilizar as comunidades educativas no
sentido de assumirem a elaboração de Planos de Segurança, relativamente ao tema
“Segurança na Escola”.
De facto, torna-se premente abordar as questões de segurança, em termos quer
individuais, quer coletivos, em todas as suas vertentes, sejam elas de origem
natural ou tecnológica.
Nesse sentido, devem ser criadas condições que permitam minimizar as
consequências de eventuais acidentes, sendo, portanto, fundamental que se
desenvolva na comunidade escolar uma cultura de segurança, fornecendo
informação e através da formação e treino dos comportamentos a adotar em
situação de perigo. Assim, a sensibilização de todos os elementos que integrem a
população escolar, desde que informados ou identificados com eventuais situações
de risco, permitirá uma melhor preparação para uma atuação adequada, quer
relativamente à sua própria proteção, quer na participação e colaboração com as
estruturas de apoio definidas.
Assim, um Plano de Segurança constitui um instrumento simultaneamente
preventivo e de gestão operacional, uma vez que, ao identificar os riscos,
estabelece os meios para fazer face ao acidente e, com a constituição das equipas
de intervenção, lhes atribui missões concretas.
O presente plano, que assenta nas características da Escola Secundária Pedro
Nunes, tem assim como objetivo ser esclarecedor para alunos, funcionários e
professores, não só no sentido de possibilitar uma evacuação organizada sempre
que se decida pela sua prática, mas também para que todos conheçam os riscos
possíveis, os meios existentes para os prevenir e o modo mais eficaz de atuar caso
algum desses riscos se manifeste.
Lisboa, de 3 maio de 2022
A Responsável de Segurança
A Diretora da Escola
de forma digital por
Maria Rosário Assinado
Maria Rosário Andorinha Silva
2022.05.03 14:53:03
Andorinha Silva Dados:
+01'00'

________________________________
(Rosário Andorinha)
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1.2 REGISTO DE VERSÕES
A revisão do presente Plano será promovida pelo Responsável de Segurança da
Escola, quando se justificar.
Sempre que os elementos da comunidade educativa considerarem pertinente,
poderão apresentar propostas de alteração junto daquele Responsável ou sempre
que se detetem erros ou lacunas durante os exercícios de simulação.
Sempre que houver alterações da ocupação dos espaços ou da sua exploração,
deverão ser refletidas neste Plano, dando origem à sua atualização.
Tanto as revisões como as alterações serão registadas no Quadro 1.
Quadro 1 – Revisões e Alterações
Data

Motivo

02/09/21

N.º de alunos e salas de
trabalho

02/09/21

Págs.
Revistas

Págs.
Inseridas

Versão

8

5.0

Mudança de equipa de
segurança

17

5.0

02/09/21

Estrutura interna de
segurança

44

5.0

02/09/21

Brigadas de intervenção

5.0

05/05/22

Revisão geral do documento

6.0

Obs.

1.3 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO
Existem cópias autorizadas deste Plano, em papel, cujo registo dos detentores
consta do Quadro 2.
Quadro 2 – Detentores de cópias em papel autorizadas do Plano
N.º
cópia

Nome do recetor

Cópia
(total ou
parcial)

Data

1

Comando Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) de Lisboa da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC)

Total

10.05.22

2

Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa

Total

10.05.22

3

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

Total

10.05.22

4

Direção da Escola

Total

10.05.22
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As siglas utilizadas neste plano constam do Anexo A1.
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
2.1 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS
2.1.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A Escola Secundária Pedro Nunes está localizada entre a Av. Alvares Cabral e a Rua
de S. Jorge, em Lisboa.

2.1.2 DESCRIÇÃO GERAL
A Escola Secundária Pedro Nunes faz hoje parte do centro de Lisboa. Localizada na
freguesia de Campo de Ourique da cidade de Lisboa, encontra-se implantada na Av.
Álvares Cabral.
O edifício da Escola Secundária Pedro Nunes é formado por quatro grandes corpos
sem comunicação entre si. O corpo central tem a fachada sobre a Avenida Álvares
Cabral e os dois corpos laterais mais recuados. O corpo central, tradicionalmente,
está reservado para a direção e serviços e outras atividades consideradas
principais, cumprindo os edifícios adjacentes as funções de espaços de aula, ligadas
por corredores. Foi construído um edifício de apoio com três pisos onde funcionam
a biblioteca, salas TIC, estúdio multimédia, audiovisuais e informática e
Responsabilidade+ e laboratórios diversos. Foi também construído um outro edifício
onde funcionam os serviços de Refeitório, Ginásio e Pavilhão Desportivo com todos
os equipamentos que o apoiam.
Um vasto programa de modernização levado a efeito pelo Parque Escolar permitiu a
reabilitação das instalações para dar satisfação às exigências que os novos padrões
e modelos pedagógicos impõem.
Com cento e quinze anos de vida a escola pauta-se por elevados níveis de ensino,
tendo-se afirmado como uma das escolas tradicionais de referência no centro de
Lisboa.

2.2 CARATERIZAÇÃO DO RISCO DE INCÊNDIO
2.2.1 EFETIVO E LOCAIS DE RISCO
Com base no Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios
(SCIE), indicam-se no Anexo A2 o efetivo (número estimado de ocupantes) dos
diversos espaços dos edifícios da Escola, que se sintetiza a seguir:
No entanto, o número de ocupantes, efetivamente, presentes na Escola é o
seguinte:
•

1190 alunos;

•

34 funcionários não docentes;

•

110 professores.
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A escola abre as suas portas às 08h00 e encerra as atividades letivas às 17h15,
funcionando atualmente em turno único. Contudo, a escola mantém-se, aberta,
além deste horário, para o exercício de atividades desportivas ou outras, de acordo
com as solicitações que lhe são feitas. Assim, existem as seguintes situações de
horário para professores, alunos e assistentes operacionais:
08H00 às 17H30 – Presentes todos os alunos, professores e assistentes;
07H30 às 08H00 – Um assistente operacional para abertura da Escola;
17H30 às 19H30 – Um assistente operacional e a equipa de limpeza;
17H30 às 22H00 –Um assistente operacional que se ocupa dos edifícios C e D, no
que respeita às atividades desportivas;
Em todos os dias úteis das 22H00 às 08H00 não existem funcionários na Escola;
Sábados, domingos e feriados (SDF) não existem funcionários na Escola, exceto
quando são realizadas atividades ocasionais nos espaços da Escola.
O regime de acesso, de circulação e de informação, para professores, alunos e
funcionários está estabelecido em normas próprias do Regulamento Interno.
Com base no Regime Jurídico da SCIE, os locais dos edifícios da Escola têm a
classificação de risco que se indica no Anexo A2. Todos os espaços distintos das
circulações que não constam dos quadros do referido Anexo são locais de Risco A.

2.2.2 Utilizações-tipo e categorias de risco
Com base no Regulamento Técnico de SCIE, as utilizações-tipo (UT) dos edifícios da
Escola e as respetivas categorias de risco são as que se indicam a seguir.
•

UT IV (Escolares) da 4.ª categoria de risco para a zona escolar (por
agregação dos edifícios A e B);

•

UT VI (Espetáculos e reuniões públicas) da 2.ª categoria de risco para o
espaço do salão polivalente;

•

UT IX (Desportivos e de lazer) da 1.ª categoria de risco para a área de
jogos.

A fundamentação das classificações referidas consta do Anexo A3.

2.3 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
2.3.1 Instalação de energia elétrica
As principais instalações elétricas consideradas são as seguintes:
•

Alimentação em alta tensão;

•

Posto de Transformação (PT);

•

Sistemas de alimentação ininterrupta de energia elétrica (UPS);

•

Redes de distribuição em baixa tensão;
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•

Quadros elétricos;

•

Iluminação;

•

Tomadas de usos gerais, força motriz e alimentações especiais;

•

Rede estruturada de voz e dados;

•

Proteção contra descargas atmosféricas e sistema de terra.
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O posto de transformação localiza-se na Rua de S. Jorge e apenas tem acesso pelo
exterior. O quadro geral de baixa tensão localiza-se no piso 0 do edifício principal.
Existem instalações de distribuição de energia em baixa tensão: normal (rede
pública) e socorridas por UPS.
Para além disso, a Escola está dotada de diversas fontes locais de energia
(acumuladores) que alimentam equipamentos individualizados, nomeadamente a
sinalização ativa de segurança (blocos autónomos) e a central do sistema
automático de deteção de incêndios (SADI) e a do sistema automático de deteção
de gás combustível.
Para as instalações que não suportem micro-ondas de energia, existe uma unidade
de alimentação ininterrupta de energia (UPS), localizada no piso 0 do Edifício B
(sala do QGBT– B0.207). A rede suportada por UPS está distribuída na generalidade
do edifício.
Estão instalados quadros elétricos de distribuição de energia em baixa tensão nas
diversas áreas funcionais do edifício, estando dotados dos equipamentos de
proteção regulamentares.
No piso 0 (posto de segurança) existe uma botoneira de corte geral da rede pública
e outra da rede suportada por UPS, todas devidamente sinalizadas.
Existem ainda meios de corte parcial de energia (apenas da rede pública)
localizados nos respetivos quadros parciais de distribuição de energia, devidamente
acessíveis e sinalizados.

2.3.2 Ascensores
Na escola existem ascensores que servem todos os pisos nos Edifícios B.
Todos os ascensores possuem dispositivo de chamada em caso de incêndio com
comando automático pelo SADI que os envia para o piso de saída (piso 1) onde se
manterão imobilizados com as portas abertas e sem qualquer hipótese de ser
utilizados.

2.3.3 Ventilação e condicionamento de ar
Os ventiladores e as unidades de tratamento de ar que servem a escola param por
comando da central do sistema automático de deteção de incêndios.
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Os atravessamentos de condutas em elementos de construção resistentes ao fogo
são protegidos.

2.3.4 Gases combustíveis
No edifício apenas existem instalações de gás combustível (Gás Natural) para a
cozinha (piso 1, do Bloco C) e para a sala térmica (piso 3, do edifício B).

2.3.5 Líquidos combustíveis
Nos edifícios da Escola não existem líquidos combustíveis inflamáveis em
quantidades perigosas.

2.4 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA
INCÊNDIO
2.4.1 Sinalização de segurança
Existe sinalização de segurança (ativa e passiva) em todos os espaços dos edifícios
da Escola, concretizada em respeito com a regulamentação aplicável.

2.4.2 Iluminação de emergência
Existe, nos edifícios da Escola, iluminação de emergência de segurança e
sinalização de saídas de acordo com as normas regulamentares.

2.4.3 Deteção de incêndio, alarme e alerta
Todos os edifícios da Escola são totalmente cobertos por sistema automático de
deteção de incêndios (SADI), endereçável.
Organização do alarme e comandos:
A central do SADI está configurada para dois regimes de funcionamento: dia
(central vigiada) e noite (central não vigiada).
A comutação entre os regimes de funcionamento (dia/noite) é feita de modo
manual pelo operador da central.
Existem seis setores de alarme: Edifício A Sul, Edifício A Central e Edifício A Norte,
Edifício B, Edifício C e Edifício D.
No regime noturno, a atuação de um botão de alarme ou de um detetor automático
provoca, sem qualquer temporização, o acionamento do alarme setorial e dos
comandos.
Mesmo no regime diurno, o acionamento de um botão de alarme localizado em
espaços restritos tais como áreas técnicas provoca, sem qualquer temporização, o
acionamento do alarme setorial e dos comandos.
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No regime diurno, a atuação de um botão de alarme localizado em circulações ou
outros espaços não restritos, ou de um detetor automático desencadeia o alarme
restrito (apenas na central do SADI) e o arranque de uma temporização de 2
minutos, para aceitação do alarme.
Se essa temporização se esgotar serão desencadeados o alarme setorial e os
comandos.
Se o alarme for aceite na central, durante essa temporização, será iniciada uma 2.ª
temporização de 8 minutos, para reconhecimento. Esgotada essa temporização sem
que a central seja reposta, de novo, na situação de vigília serão desencadeados o
alarme geral e os comandos.
Na situação de alarme de incêndio confirmado são comandados:
•

Os ascensores do respetivo setor;

•

Os quadros de ventilação e tratamento de ar que servem o setor;

•

Retentores de portas resistentes ao fogo integradas
compartimentação do setor origem do alarme;

•

O painel de cantonamento (cortina para-fumo) do Edifício A Central (piso 0) é
acionado se o incêndio tiver origem nesse edifício;

•

A claraboia de desenfumagem do Edifício A Norte é acionada se o incêndio tiver
origem nesse edifício;

•

No caso de o alarme ter origem nos Edifícios B ou C é comandado o corte geral
de gás combustível.

nas fronteiras

de

Alerta aos bombeiros:
O sistema de alerta aos bombeiros é automático com ligação ao Regimento de
Sapadores Bombeiros de Lisboa.

2.4.4 Deteção de gás natural
A cozinha e a central térmica dispõem de sistema automático de deteção de gás
combustível (Gás Natural) com cobertura total dos espaços onde é utilizado o gás.
Cada local possui a sua central de sinalização e comando.
O acionamento de um detetor do sistema desencadeará, automaticamente as
seguintes ações, sem qualquer temporização:
• Na central do sistema: Alarme;
• Na local origem do alarme (cozinha ou central térmica): Corte da alimentação
de gás combustível a esse local.

2.4.5 Controlo de fumo
Estão dotados de sistema de controlo de fumo os seguintes espaços:
•

A biblioteca (edifício B);

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Caracterização da Escola
Versão: 6.0

DATA: maio 22

•

A cozinha (edifício C e D);

•

As vias verticais de evacuação protegidas (edifício B).
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2.4.6 Meios de intervenção
2.4.6.1 Extintores portáteis
Os edifícios da Escola são totalmente cobertos por extintores portáteis de Pó
químico ABC com 6 kg de capacidade, complementados por extintores de CO2, nos
locais afetos a serviços elétricos ou onde existam equipamentos mais sensíveis e de
água com 6 l de capacidade, na zona da cozinha (piso 0 do edifício principal).
Os extintores estão maioritariamente instalados nas comunicações horizontais,
junto às saídas dos pisos, em locais bem visíveis, convenientemente sinalizados e
de fácil acesso, colocados em suportes de parede de modo que o seu manípulo
fique a cerca de 1,2 m do pavimento e de modo a não interferir com a circulação de
pessoas e não ficarem sujeitos a danos físicos.

2.4.6.2 Rede de Incêndio
Os edifícios da Escola possuem uma rede de incêndio armada (RIA) para garantir a
primeira intervenção num incêndio, por parte dos seus ocupantes e pessoal de
segurança.
Os carretéis de incêndio da RIA estão instalados nas comunicações horizontais,
junto às saídas dos pisos, em locais bem visíveis, convenientemente sinalizados e
de fácil acesso.
A RIA é alimentada diretamente a partir de depósito de privativo para serviço de
incêndio e grupo hidropressor localizados na central de bombagem.

2.4.6.3 Central de Bombagem
Existe depósito privativo e a central de bombagem para serviço de incêndios
destinados a alimentar a RlA da totalidade dos edifícios da Escola.
A central de bombagem possui duas bombas principais (uma eletrobomba e uma
motobomba) e uma bomba equilibradora de pressão (jockey). O arranque das
bombas principais é automático e a sua paragem manual.
Os hidrantes exteriores (marcos de incêndio), inclusivamente os que se encontram
no interior do recinto da Escola, são alimentados pela rede pública.

2.4.7 Sistema fixo de extinção
A hotte da cozinha está protegida por sistema fixo de extinção de incêndio por
agente extintor distinto da água (ansulite).
O sistema de extinção da hotte dispõe de acionamento manual através de comando
localizado na cozinha, junto a um acesso e devidamente sinalizado.
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2.4.8 Posto de segurança (Central de Segurança)
Junto à entrada dos alunos, no Edifício A Central (piso 0), funciona o posto de
segurança, garantindo a gestão centralizada dos equipamentos e sistemas de
segurança, podendo funcionar como centro de operações em situação de
emergência.
O posto de segurança dispõe dos seguintes meios:
•

Central de sinalização e comando do SADI;

•

Botoneira de alarme geral;

•

Botoneiras de corte geral de energia (Rede e UPS);

•

Meios de comunicação interna e externa da Escola.

Existe um chaveiro geral da Escola, localizado no gabinete do da coordenadora dos
assistentes operacionais (Edifício A Norte – ala de ligação) permanentemente
disponível para utilização em caso de emergência.

2.5 PLANTAS DE SEGURANÇA
As plantas de arquitetura (à escala 1:100) com a representação da classificação de
risco e efetivo previsto para cada local dos edifícios da Escola, das vias horizontais
e verticais de evacuação, e da localização de todos os dispositivos e equipamentos
ligados à segurança contra incêndio constam do Anexo A13.

2.6 ASPETOS HUMANOS
A Escola funciona, em regime normal, cinco dias por semana, de 2.ª a 6.ª feira
todos os dias úteis (TDU), com horário de ocupação das 08h00 às 17h30.
Para além do referido, existem as seguintes atividades eventuais, quer durante o
período normal, quer fora desse período (noites ou fins de semana):
•

Aluguer do auditório a entidades externas;

•

Utilização dos equipamentos desportivos por entidades externas ou em
atividades extracurriculares.

Nestas situações estará sempre presente, pelo menos, um funcionário da Escola.
O mesmo sucede TDU das 17h30 às 22h00, altura em que está presente um
assistente operacional.
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3 CARACTERIZAÇÃO DO RISCO
3.1 RISCOS COLETIVOS
Os riscos coletivos a considerar neste Plano de Segurança são o risco de
incêndio/explosão, o risco sísmico e a ameaça de bomba.

3.2 PONTOS PERIGOSOS
Os locais em que um incêndio apresenta maior probabilidade de ocorrência e
possibilidade de propagação (pontos perigosos), são indicados no Quadro 3 e
correspondem aos locais de risco C já referidos no ponto 2.2.1 deste Plano.
Quadro 3 – Pontos perigosos
Edifício

Piso

Edifício C

P0

Cozinha

Risco de incêndio

P0

Biblioteca

Risco de incêndio

P0

Sala de gestão de
documentação

Risco de incêndio

P0

Arrecadação/Biblioteca

Risco de incêndio

P3

Caldeiras a gás p/
aquecimento

Risco de incêndio

P3

Laboratórios de Química

Risco de incêndio e/ou
explosão

P0

Reprografia

Risco de incêndio

P1

Sala de Prof. - Biblioteca

Risco de incêndio

Edifício B

Edifício A

Local

Observações

3.3 PONTOS NEVRÁLGICOS
Os locais que devem ser protegidos prioritariamente em caso de incêndio (pontos
nevrálgicos) estão sistematizados no Quadro 4.
Quadro 4 – Pontos nevrálgicos
Edifício

A Central

Piso

P0

Local

Posto de segurança
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Obs.

P0

Central de
bombagem para
serviço de incêndio

Essencial às operações de combate a
um incêndio

A Central

P0

Arquivo

Existência de processos de alunos
que são exemplares únicos

B

P0

Sala de servidores

Existência de informação essencial à
missão da escola

B

P0

Biblioteca

Existência de documentação que
constitui arquivo histórico
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4 ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA
4.1 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA
O responsável de segurança (RS) é o Diretor da Escola Pedro Nunes, Dra. Rosário
Andorinha.
Responsável de Segurança: Drª. Maria do Rosário Andorinha

4.2 IDENTIFICAÇÃO DO DELEGADO DE SEGURANÇA
O 1.º Delegado de Segurança é o Dr. José Robalo que será substituído nas suas
ausências ou impedimentos pelo Drª. Lina Rodrigues.
Delegado de Segurança: Dr. José Robalo
Delegado de Segurança (Substituto): Drª. Lina Rodrigues

4.3 SERVIÇO DE SEGURANÇA
4.3.1 Funções gerais
O serviço de segurança da Escola assumirá a forma de um grupo permanente de
missão mandatado pelo Responsável de Segurança (RS) e possuirá a estrutura e a
organização que se descreve a seguir.
Note-se que as questões da segurança não são apenas atribuições dos
componentes do serviço de segurança, pois é um aspeto que diz respeito a todos a
comunidade escolar, com especial relevância para o corpo docente e os assistentes
operacionais e administrativos.
O serviço de segurança dividirá as suas funções em dois grandes grupos: rotina e
emergência e será adaptado aos dois regimes de funcionamento da Escola (dentro
e fora do horário normal – ver ponto 2.6.).
As funções de rotina estão descritas no Plano de Prevenção (ver Capítulo 5.) e as
de emergência no Plano de Emergência (ver Capítulo 6.)

4.3.2 Delegado de segurança
O Delegado de Segurança desempenhará a função de coordenador do Serviço de
Segurança, possuindo as seguintes atribuições:
•

Organizar e dirigir o serviço de segurança, pelo qual é responsável, perante o
RS;

•

Avaliar, permanentemente, o funcionamento do serviço de segurança;

•

Dirigir as operações em caso de emergência, em representação do RS;
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•

Avaliar este Plano de Segurança e propor ao RS as medidas complementares
que verificar serem necessárias, nomeadamente a revisão do Plano;

•

Prestar assessoria técnica na área da segurança, ao RS;

•

Representar, em matéria de segurança, a Escola nos contactos com
entidades exteriores;

•

Zelar pela manutenção preventiva de instalações técnicas, sistemas e
equipamentos;

•

Manter atualizados os registos de segurança mencionados no Plano de
Prevenção (ponto 5.6.);

•

Proceder à avaliação das ações de formação em segurança previstas neste
plano e propor eventuais ações complementares.

O Delegado de Segurança, na sua ausência, será substituído por um dos Delegados
Substitutos.

4.3.3 Composição das equipas de segurança
Os elementos nomeados para fazer parte do serviço de segurança da Escola para
cumprimento das suas diversas atribuições, constam do Anexo A4 deste Plano de
Segurança.
O serviço de segurança é composto por:
•

Responsável de Segurança;

•

Delegado de Segurança;

•

Substituto do Delegado de Segurança;

•

As equipas de Intervenção em caso de emergência com as seguintes
valências:
o

Alerta – Avisar os bombeiros;

o

1.ª Intervenção – Utilizar os extintores e/ou rede de incêndio armada no
combate a um foco de incêndio;

o

Cortes de energia – Proceder ao corte de energia elétrica e gás;

o

Evacuação – Controlar a evacuação e encaminhar os ocupantes para as
saídas;

o

Informação e vigilância – Receber os socorros externos, prestar-lhes
esclarecimentos sobre o local do acidente e/ou sinistrados e regular a
circulação de pessoas e viaturas;

o

Concentração e controlo – Reunir no Ponto de Encontro a população
Escolar e proceder à sua conferência.
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5 PLANO DE PREVENÇÃO
5.1 OBJETIVOS
São objetivos principais deste plano de prevenção, os seguintes:
•

Evitar a ocorrência de incêndios ou de outros acidentes, decorrentes dos
riscos coletivos descritos no ponto 3.1;

•

Garantir, permanentemente a manutenção das condições de segurança;
estabelecidas para fazer face às manifestações dos referidos riscos coletivos;

•

Preparar toda a comunidade escolar para reagir adequadamente a uma
situação de emergência.

No que se refere à limitação dos riscos de eclosão de incêndios e ocorrência
de outros acidentes, contribuem a generalidade das medidas de prevenção a
seguir indicadas (ponto 5.2), incluindo os procedimentos constantes do ponto 5.2.3
deste Plano (pág. 21).
No que se refere à manutenção das condições de segurança, contribuem a
generalidade das medidas constantes do ponto 5.3. deste Plano.
Para estes dois objetivos também contribuem as Instruções de Segurança
constantes do ponto 6.4.2 deste Plano.
No que se refere à preparação da comunidade escolar para reagir
adequadamente a uma situação de emergência, contribuem as medidas
indicadas no ponto 5.4 deste Plano (Formação em Segurança), complementadas
pelas indicadas no ponto 5.5 (Realização de simulacros).

5.2 MEDIDAS DE PREVENÇÃO A ADOTAR
5.2.1 Exploração e utilização de espaços
Os procedimentos de exploração e utilização dos espaços visam a manutenção
permanente das respetivas funcionalidades na área da segurança, nomeadamente
no que se refere a:
•

Praticabilidade das vias de evacuação – Os caminhos de evacuação e as
saídas estarão permanentemente desobstruídos. Não serão colocados nas
vias de evacuação (corredores, escadas, átrios) nem nas saídas dos edifícios
da Escola quaisquer objetos, materiais, peças de mobiliário ou elementos de
decoração, que possam:
o

Favorecer a eclosão ou o desenvolvimento de um incêndio;

o

Ser derrubados ou deslocados;

o

Dificultar a circulação das pessoas nos caminhos de evacuação;

o

Dificultar o acesso ou a abertura de portas de saída;
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o

Prejudicar a sinalização de segurança, confundir as pessoas em
evacuação ou iludir o sentido das saídas;

o

Prejudicar
o
funcionamento
das
instalações
de
segurança,
nomeadamente dificultando o acesso a meios de alarme ou de 1.ª
intervenção em caso de incêndio (botões de alarme, carretéis de
incêndio ou extintores).

•

Eficácia da compartimentação e estabilidade ao fogo – Serão evitadas
quaisquer intervenções nos edifícios da Escola que venham a diminuir esta
eficácia. Caso se preveja a necessidade de obras que coloquem em risco a
segurança serão cumpridos os procedimentos legais em vigor;

•

Segurança na manipulação e armazenamento de matérias perigosas
– A utilização de matérias perigosas só poderá ocorrer nos laboratórios de
forma controlada e de acordo com as respetivas instruções particulares de
segurança (ver ponto 6.4.2).

•

Garantia das condições particulares de segurança dos pontos
perigosos e pontos nevrálgicos – Estes locais, referenciados nos pontos
3.2 (pág. 15) e 3.3 (pág. 15) deste Plano, serão permanentemente mantidos
em condições de segurança, responsabilidade que será exercida pelos
funcionários que os ocupam ou que aí irão prestar algum serviço,
nomeadamente através do cumprimento das respetivas instruções
particulares de segurança (consultar o ponto 6.4.2 – pág. 36);

•

Limpeza e arrumação adequadas à segurança – Deste aspeto, aplicável
a todos os espaços da Escola, destaca-se a necessidade de garantir
permanentemente:
o

A visualização de todos os elementos de sinalização de segurança, tais
como, indicadores de saída, sinalização de equipamentos de
segurança, plantas de emergência, instruções de segurança, etc.;

o

O acesso franco a todos os meios necessários à intervenção em caso
de incêndio, nomeadamente, de alarme, de 1.ª intervenção em caso
de incêndio (carretéis de incêndio ou extintores), quadros elétricos,
válvulas de corte de gás combustível.

Para além das responsabilidades dos funcionários e colaboradores da Escola,
indicadas neste ponto, o delegado de segurança efetuará o controlo, sobre estas
atividades.
As rotinas de inspeção de segurança relativamente à gestão dos espaços do edifício
serão regidas pelo esquema indicado no Quadro 5.
Quadro 5 – Rotinas de gestão dos espaços
Ação
Praticabilidade das vias de
evacuação, em especial a
desobstrução dos caminhos de
Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6
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Responsabilidade

evacuação e das saídas
Eficácia da compartimentação e
estabilidade ao fogo

Permanente

Todos os funcionários

Segurança na manipulação e
armazenamento de matérias
perigosas

Permanente

Todos os funcionários que
lidam com essas matérias

Garantia das condições particulares
de segurança dos locais com maior
risco

Permanente

Todos os funcionários que
se encontram nesses
locais

Permanente,
sempre que
ocorrerem estas
situações

Funcionários encarregues
de acompanhar ou
efetuar os referidos
trabalhos

Segurança de todos os trabalhos de
manutenção, recuperação,
beneficiação, alteração ou
remodelação de sistemas ou das
instalações, que impliquem um risco
agravado de incêndio ou que possam
afetar a evacuação dos ocupantes
Limpeza e arrumação, de todos os
espaços, adequadas à segurança
contra incêndio

Permanente

Todos os funcionários

Acessibilidade aos meios de
intervenção em caso de emergência

Permanente

Todos os funcionários

5.2.2 Exploração e utilização de instalações, equipamentos
e sistemas de segurança
A exploração e a utilização das instalações e equipamentos técnicos, bem como dos
equipamentos e sistemas de segurança serão efetuadas em total respeito pelas
respetivas instruções de funcionamento e recomendações dos fabricantes e/ou
instaladores, relevantes para a segurança, bem como as indicações da
regulamentação, normas e regras de boa prática que lhes sejam aplicáveis.
A todos os funcionários envolvidos na referida exploração e a utilização receberão a
informação dos respetivos procedimentos a cumprir nessa atividade e terão
acessíveis para consulta os extratos dos respetivos manuais e instruções de
operação relevantes para a segurança.
No Anexo A5 apresentam-se os procedimentos de exploração.

5.2.3 Procedimentos de prevenção
Para além dos procedimentos de exploração dos espaços, instalações, sistemas e
equipamentos, anteriormente referidos, serão cumpridos os procedimentos de
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prevenção relativos aos diferentes riscos, nomeadamente os que constam nas
instruções de segurança (ponto 6.4.2, pág. 36).

5.3 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA
5.3.1 Aspetos gerais
São estabelecidas rotinas de inspeção de segurança, com periodicidade e objetivos
bem definidos, destinadas a avaliar se as condições de segurança são mantidas,
conforme previsto no programa de segurança da Escola.
Caso se verifique uma eventual falha ou degradação das condições de segurança
estabelecidas, serão prontamente efetuadas as necessárias correções.
As ações de manutenção preventiva são essencialmente efetuadas por pessoal
técnico de empresas especializadas, contratadas para o efeito.
A manutenção preventiva das instalações e equipamentos técnicos e dos
equipamentos e sistemas de segurança será supervisionada sob a responsabilidade
do Delegado de Segurança.
As ações a desenvolver processar-se-ão de forma sistemática, sendo sempre
documentada qualquer intervenção (preventiva, curativa ou evolutiva) efetuada,
conforme referido no ponto 5.6 deste Plano (registos de segurança – pág. 28).
As eventuais anomalias detetadas serão, imediatamente, solucionadas. Caso tal
não seja possível, serão imediatamente comunicadas ao RS.

5.3.2 Conservação e manutenção
equipamentos técnicos

de

instalações

e

As ações de conservação e manutenção serão orientadas por listas de testes de
verificação periódica, alinhadas com os respetivos calendários.
Estas ações cumprirão as recomendações dos respetivos fabricantes e/ou
instaladores, relevantes para a segurança, bem como as indicações da
regulamentação e normas que lhes são aplicáveis.
De entre as instalações e equipamentos abrangidos por esta atividade destacam-se
os seguintes:
•

Instalações elétricas, incluindo as de comunicações e de sinal;

•

Instalações de gás combustível;

•

Ascensor;

•

Instalações de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar.

As principais ações de controlo na conservação e manutenção das instalações e
equipamentos técnicos são reproduzidas no Quadro 6.
Quadro 6 – Ações de controlo (Instalações e equipamentos técnicos)
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Ações de controlo para garantir a operacionalidade e
funcionalidade, em condições de segurança
Instalação elétrica – geral

Periodicidad
e máxima
Anual

Ascensores

Mensal

Instalações de gás combustível

Anual

Instalações de aquecimento, ventilação e condicionamento de
ar – geral

Anual

(1)

(1) Algumas ações de verificação, limpeza e teste para certos componentes têm
periodicidades mensais, trimestrais ou semestrais.

5.3.3 Conservação e manutenção
sistemas de segurança

de

equipamentos

e

Os procedimentos de conservação e manutenção dos equipamentos e sistemas de
segurança da Escola, incluirão os respetivos calendários e as correspondentes listas
de testes de verificação periódica, cobrindo nomeadamente:
•

Fontes locais de alimentação de energia elétrica de emergência;

•

Aparelhos de iluminação de emergência e de sinalização ativa de segurança;

•

Instalações de deteção de incêndios e de gás combustível, incluindo
respetivos meios de alarme e comandos;

•

Sistemas de controlo de fumo;

•

Meios de 1.ª intervenção em caso de incêndio (extintores e rede de incêndios
armada).

A conservação e manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança será
regida pelos esquemas constantes na regulamentação e normas aplicáveis ou, na
sua falta em recomendações dos respetivos fabricantes, sendo as principais ações
de controlo reproduzidas no
Quadro 7.
Quadro 7 – Ações de controlo (Equipamentos e sistemas de segurança)

Ações de controlo para garantir a
operacionalidade e funcionalidade, em condições
de segurança

Periodicidad
e máxima

Aparelhos de iluminação de emergência e de sinalização ativa
de segurança

Mensal

Ações de inspeção e manutenção dos sistemas de
Periodicidad
deteção (incêndios e gás natural), bem como dos
e máxima
respetivos meios de alarme
Verificação rápida de que não existem avarias ou alterações
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físicas visíveis que impeçam a operação dos detetores e, se
necessário, sua limpeza
Verificação do estado das fontes de alimentação de energia
elétrica dos sistemas (rede e baterias de acumuladores)

Semanal

Verificação integral da instalação com limpeza de todos os
detetores, reajustes, testes à central e aos meios de alarme

Anual

Ações de inspeção e manutenção de extintores

Periodicidad
e máxima

Verificação rápida de que cada extintor está visível, acessível,
sinalizado, pronto a atuar no local próprio, devidamente
carregado, que o selo de segurança não foi violado e não
existem avarias ou alterações físicas visíveis que impeçam a
sua operação

Mensal

Manutenção por empresa especializada (conforme NP EN
4413), destinada a dar a máxima certeza de que cada
extintor atuará, efetivamente, e em segurança

Anual

Ações de inspeção e manutenção da RIA

Periodicidad
e máxima

Verificação rápida de que estão visíveis, acessíveis,
sinalizados e prontos a atuar, bem como que não existem
avarias ou alterações físicas visíveis (defeitos, corrosão, fuga,
etc.) que impeçam a sua operação

Mensal

Revisão e ensaio geral (conforme NP EN 671-3), incluindo a
colocação em funcionamento de cada carretel de incêndio

5.3.4 Modificações,
perigosos

alterações,

eventos

Anual

e

trabalhos

A realização de operações de reparação, manutenção ou alteração em espaços,
equipamentos ou instalações, que possam apresentar um risco agravado de
incêndio, será permanentemente acompanhada.
São exemplo de alterações e modificações, mesmo que temporárias, que afetam a
segurança, as seguintes:

1

•

Aumento da lotação dos espaços;

•

Alteração da ocupação dos espaços que implique a sua reclassificação à luz
do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 22 de novembro1;

Regime jurídico de SCIE
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•

Alteração dos revestimentos de tetos (incluindo tetos falsos), paredes ou
pavimentos que viole as condições de reação ao fogo especificadas no
Regulamento Técnico de SCIE;

•

Redução do número ou da largura das vias de evacuação;

•

Aumento das distâncias até se atingir uma saída;

•

Alteração das características ou da acessibilidade a sistemas ou
equipamentos de segurança tais como, os de deteção, alarme e alerta, 1.ª
intervenção (extintores e carretéis de incêndio), de apoio à intervenção dos
bombeiros (bocas da coluna húmida), comandos de segurança ou de
sinalização de segurança;

•

Abertura de vãos de passagem ou criação de novas comunicações,
horizontais ou verticais, que interfiram com os meios de compartimentação,
isolamento e proteção inicialmente implementados;

•

Cedência temporária a terceiros.

Todas as alterações e modificações referenciadas implicam a adoção de medidas de
segurança distintas das atualmente existentes no edifício.
Assim, essas alterações ou modificações serão previamente apreciadas pelo
Delegado de Segurança para se definirem as medidas de segurança adotadas para
lhes fazer face. As alterações ou modificações e as referidas medidas de segurança
devem ser previamente comunicadas ao Responsável de Segurança, para sua
aprovação.
Os trabalhos de conservação, manutenção, beneficiação, reparação ou
alteração que possam prejudicar a evacuação dos ocupantes de um dado espaço
da Escola serão efetuados, sempre que possível, fora dos períodos de utilização dos
espaços cuja evacuação poderão afetar.
Se tal não for possível devem ser previstos meios alternativos para garantir a
evacuação das pessoas, para além do reforço das condições de segurança nas
áreas afetadas.
Todos os trabalhos que envolvam substâncias, materiais, técnicas ou
processos que agravem o risco de eclosão de incêndios ou de ocorrência de
explosões, nomeadamente, por devido à existência de chama nua, faíscas ou
elementos incandescentes associados à presença de matérias inflamáveis, implicam
a adoção de medidas adicionais, a definir previamente pelo delegado de segurança,
destinadas a reforçar a segurança dos trabalhos, que estarão ativas durante todo o
período em que aqueles decorrerem.
De entre as referidas medidas de reforço de segurança destacam-se as seguintes:
•

Completo isolamento da área afetada e proibição de atividades de prestação
de cuidados de saúde nessa área:

•

Dotação suplementar de meios de 1.ª intervenção, adequados aos riscos em
presença e guarnecidos por elementos do serviço de segurança da Escola;
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Vigilância permanente durante os trabalhos, vistoria minuciosa, todos os
dias, após a sua conclusão e, durante os períodos de inatividade,
manutenção de rondas de vigilância com incidência na área afetada, de hora
a hora.

Só após a obtenção da aprovação destas medidas por parte do RS é que deverão
decorrer os referidos trabalhos.

5.3.5 Vigilância humana
Para além das inspeções sistemáticas de segurança, impõe-se uma vigilância
permanente incidindo sobre a totalidade das instalações da Escola. Essas ações de
vigilância contemplam os seguintes aspetos:
•

Inspeção detalhada a todas as dependências do edifício para garantir a
adequada disposição de produtos e equipamentos;

•

Verificação permanente do cumprimento dos procedimentos de segurança
(medidas de prevenção);

•

Supervisão de quaisquer trabalhos não usuais2, em especial os trabalhos de
reparação que envolvam chama nua, outras fontes de calor ou afetem a
praticabilidade de caminhos de evacuação, bem como o manuseamento de
matérias perigosas.

As ações de vigilância contemplarão os aspetos indicados no Quadro 8.
Quadro 8 – Ações de vigilância
Ação

Responsabilidade

Vigilância detalhada a todas as
dependências do edifício para
garantir a adequada disposição de
produtos e equipamentos

Permanente

Todos os
funcionários

Verificação do cumprimento dos
procedimentos de segurança
(medidas de prevenção)

Permanente

Todos os
funcionários

Acompanhamento de eventuais
visitantes do edifício

Permanente,
durante as
referidas visitas

Todos os
funcionários
envolvidos na visita

Permanente,
durante esses
trabalhos

Todos os
funcionários
envolvidos na
realização ou
acompanhamento
desses trabalhos

Supervisão de quaisquer trabalhos
não usuais, em especial os trabalhos
de reparação que envolvam chama
nua, outras fontes de calor ou o
manuseamento de matérias
perigosas

2

Periodicidade

Conforme mencionado no ponto 5.3.4.
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5.4 FORMAÇÃO EM SEGURANÇA
A formação é um fator crítico de sucesso da organização e gestão da segurança,
pelo que abrangerá todos os funcionários e colaboradores da Escola.
Todo o pessoal deve ter conhecimento dos riscos de incêndio, entender as medidas
preventivas e os procedimentos de intervenção em caso de incêndio ou de outra
emergência.
As ações de formação, que constam do plano de formação apresentado no Anexo
A6 do presente Plano, são dos seguintes tipos:
•

Sensibilização para a segurança – geral (toda a comunidade escolar);

•

Formação particular para os funcionários que, na sua atividade profissional
normal, lidam com situações de maior risco de incêndio;

•

Formação a todos os elementos que pertencem ao Serviço de Segurança e,
em especial, aos que possuem atribuições específicas de intervenção em
caso de emergência.

Essas ações serão, preferencialmente, realizadas por técnicos especializados, sob a
supervisão do Delegado de Segurança.

5.5 REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE SIMULAÇÃO
O Plano de Emergência por mais bem concebido e elaborado que seja, perde todo o
seu interesse se, de acordo com ele não forem realizados exercícios práticos,
destinados a verificar periodicamente a sua operacionalidade e a interiorizar
procedimentos. Os exercícios devem ser executados em função dos cenários mais
prováveis.
Será realizado um exercício de simulação com periodicidade anual. De três em três
anos os simulacros serão realizados com a colaboração dos Bombeiros e da
Proteção Civil que, em conjunto com a Direção da Escola, definirão o cenário mais
adequado.
A realização de exercícios de simulação de incêndio ou outras emergências,
vulgarmente designados por “simulacros” tem diversas vantagens, com destaque
para as seguintes:
•

Treino do pessoal da Escola nos procedimentos de atuação em caso de
emergência, complementando a formação ministrada;

•

Teste do plano de segurança, em particular dos procedimentos de atuação
estabelecidos para fazer face a situações de emergência;

•

Teste da coordenação entre a organização de segurança do edifício e os
Bombeiros (Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa).

Os cenários idealizados para a realização destes exercícios de simulação serão o
mais realista que for possível. Os primeiros serão simples, agravando-se a
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complexidade da situação à medida que a organização de segurança da Escola for
evoluindo.
Serão nomeados observadores para, durante a realização do simulacro,
monitorarem alguns parâmetros característicos da eficácia da atuação, a definir na
fase de planeamento do exercício.
Desta forma poderá dispor-se de uma avaliação mais objetiva sobre a forma como
os procedimentos foram cumpridos e sobre a sua eficácia, visando uma melhoria
dos mesmos.
As linhas gerais da avaliação do simulacro e as medidas de atuação eventualmente
a alterar deverão ser apresentadas numa (curta) reunião com os principais
intervenientes e os observadores, para avaliação do exercício, a ter lugar tão
próximo quanto possível da data da realização daquele.

5.6 DOCUMENTAÇÃO E REGISTOS DE SEGURANÇA
Será mantida na Escola a seguinte documentação de segurança:
•

Plantas de segurança de todos os pisos dos edifícios da Escola (constam do
Anexo A13):

•

Características de todos os sistemas e equipamentos de segurança instalados
e respetivos manuais de exploração/utilização em português e procedimentos
de conservação e manutenção (de 1.º nível), disponibilizados pelos
respetivos fornecedores/instaladores/fabricantes;

•

O presente Plano de Segurança, incluindo os seus anexos;

•

Registos de segurança contra incêndio, referentes a:
o

Relatórios de vistoria, inspeção e fiscalização;

o

Relatórios de anomalias detetadas nas operações de inspeção,
verificação, conservação ou manutenção de instalações e equipamentos
técnicos do edifício, relevantes para a segurança;

o

Relação das ações de manutenção (preventiva, curativa e evolutiva)
efetuadas nas instalações técnicas, relevantes para a segurança;

o

Relatórios de anomalias detetadas nas operações de inspeção,
verificação, conservação ou manutenção de equipamentos e sistemas de
segurança;

o

Relação de todas as ações de manutenção efetuadas nos equipamentos e
sistemas de segurança;

o

Descrição sucinta das modificações, alterações e trabalhos perigosos
efetuados, com indicação das datas de início e conclusão;

o

Relatório das ocorrências relacionadas com a segurança em geral;

o

Cópias dos relatórios de intervenção das forças de socorro e de
segurança;
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Os modelos a adotar nos registos de segurança referidos constam do Anexo A7.
A documentação de segurança deve ser mantida permanentemente atualizada, sob
a responsabilidade do Delegado de Segurança.
Os documentos que, eventualmente, venham a ter que ser atualizados (por
exemplo este Plano de Segurança) possuirão um registo de versões.
Os exemplares de um documento que vier a ser substituído serão imediatamente
retirados de circulação e destruídos. Para cada documento substituído apenas
deverá subsistir um exemplar de cada uma das versões anteriores à que está em
vigor, que serão mantidos em arquivo com a indicação de «obsoleto».
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6 PLANO DE EMERGÊNCIA
6.1 ORGANIZAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6.1.1 Aspetos gerais
A estrutura humana a seguir definida atendeu à dimensão do edifício, diversidade
das instalações e equipamentos, ocupação humana dos diversos espaços e
consequente evacuação.
Será adotada, no regime de exploração do edifício no período de ocupação normal
(das 08h00 às 17h30 TDU), a estrutura organizativa que se refere no ponto 6.1.2.
deste Plano.
O regime fora desse período está descrito no ponto 6.1.3. deste Plano.

6.1.2 1.ª Situação (08h00 - 17h30 TDU)
Na 1.ª situação (dias úteis das 08h00 às 17h30) está presente a maioria dos
funcionários da Escola, pelo que é possível constituir as seguintes chefias e grupos
de atuação para reagir a uma situação de emergência:
•

Delegado de segurança (ou o seu substituto);

•

Assistente Operacional;

•

Equipas de Evacuação;

•

Equipas de Intervenção.

A 1.ª intervenção, nesta situação, será garantida por qualquer funcionário que se
encontre no local de origem do alarme.
As equipas de segurança estão descritas no Anexo A4.

6.1.3 2.ª Situação (17h30 -22h00 TDU)
Na 2.ª situação (dias úteis das 17h30 às 22h00) não se encontram professores na
Escola. Porém, no período entre as 17h30 e as 19h30 estão presentes um
assistente operacional e a equipa de limpeza.
Sempre que nesta 2.ª situação decorra alguma atividade eventual (aluguer do
auditório, atividade de formação externa, utilização do Pavilhão Gimnodesportivo
por entidades externas ou em atividades extracurriculares) estará sempre presente
na Escola um funcionário que garantirá as condições de segurança e dirigirá as
operações de emergência em caso de alarme.
Tendo em consideração os pressupostos de permanência de profissionais e os
diversos horários referidos neste Plano, o Responsável e o Delegado de Segurança
(ou seu substituto) são contactados telefonicamente pelo RSB de Lisboa ou pela
PSP (esquadra do Rato), consoante o tipo de ocorrência.
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6.1.4 Situação 22h00 – 08h00 TDU e 00h00 - 24h00 SDF
Em todos os dias úteis das 22h00 às 08h00 e sábados, domingos e feriados das
00h00 às 24h00, em princípio, não existem profissionais no edifício, pelo que que
em caso de um alarme de incêndio, cairá um aviso na empresa de segurança que
estiver contratada. Esta, de imediato entrará em contacto com o Responsável de
Segurança e o Delegado de Segurança, para os procedimentos que entenderem
adequados, nomeadamente a chamada dos bombeiros.

6.2 ENTIDADES A CONTACTAR EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Serão contactadas as seguintes entidades, conforme os riscos e ameaças:
•

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa;

•

PSP;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa;

•

Centro de Orientação de Doentes de Urgência (CODU) de Lisboa do Instituto
Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os números de telefone de contacto dessas entidades constam do Anexo A8.

6.3 PLANO DE ATUAÇÃO
6.3.1 Aspetos gerais
A Direção da Escola tem como objetivo em situação anormal, de perigo e de
emergência, minimizar as eventuais consequências sobre as pessoas, os bens, o
ambiente e a missão da Escola, através de uma adequada difusão do alarme e do
alerta, de uma 1.ª intervenção para eventual controlo do sinistro, de um eficiente
apoio à evacuação das pessoas das áreas sinistradas ou em risco, e da preparação
da intervenção dos meios de socorro externos.
Em situação de emergência constituir-se-á a estrutura operacional definida no
ponto 6.1., com o objetivo fundamental de garantir a coordenação de todas as
ações necessárias para minimizar as consequências do incêndio e garantir a
salvaguarda das pessoas presentes no edifício.
A coordenação das ações será assegurada, sempre que possível, a partir do Posto
de Segurança (receção dos alunos – Bloco A, Corpo Central – piso 0).
A prontidão em situação de emergência apoia-se:
•

Na existência de sistema automático de deteção de incêndios (SADI);

•

Na existência de locais equipados com equipamentos de extinção de
incêndios, apropriados para a 1.ª intervenção;
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•

Numa correta manutenção dos equipamentos e sistemas de segurança
existentes;

•

Na existência de instruções de alarme para garantir uma rápida confirmação
da situação e do alerta aos bombeiros e às forças de segurança exteriores;

•

Na garantia de uma pronta intervenção, a realizar pela equipa de 1.ª
Intervenção, utilizando os extintores portáteis disponíveis no local;

•

Apoio à intervenção dos meios de socorro externos à Escola, que após a
chegada intervirão no âmbito das atribuições próprias;

•

Ponderação e decisão sobre a extensão da evacuação.

•

6.3.2 Plano de intervenção interna
Tem como objetivo definir os procedimentos a adotar para combater o sinistro e
reduzir ao máximo as suas consequências até à chegada dos socorros externos.
Assim, as ações de intervenção, na eventualidade de, por exemplo, ocorrer um
incêndio, devem incidir sobre as seguintes fases:
•

Reconhecimento, Combate e Alarme Interno: Qualquer pessoa que se
aperceba de um foco de incêndio deve avisar imediatamente a Direção da
Escola (ou o Posto de Segurança), recorrendo aos botões de alarme ou ao
telefone (extensão n.º 100).

•

Se for funcionário deve, de seguida, verificar se existem pessoas em
perigo, a fim de lhes ser prestado apoio, utilizando depois os meios de
extinção disponíveis;

•

O Posto de Segurança deve, sempre que tiver conhecimento de um
alarme, comunicar com a Direção da Escola para que o Responsável de
Segurança, o Delegado de Segurança (ou o seu substituto) tenham
conhecimento da situação.

•

O Responsável de Segurança, o Delegado de Segurança (ou o seu
substituto), deve certificar-se sobre a localização exata, extensão do
sinistro e se há vítimas a socorrer. Em função das características e da
dimensão da ocorrência deve avisar os assistentes operacionais, acionar o
alarme interno e mandar alertar os bombeiros através do posto de
Segurança.

•

Os assistente operacionais acionam as equipas de evacuação e 1.ª
intervenção que vão atuar em simultâneo, bem como as equipas de
apoio;

•

Evacuação: Em caso de alarme, a equipa de evacuação orienta os
ocupantes para as saídas, encaminhando-os para o Ponto de Encontro
conforme se descreve no Plano de Evacuação;

•

1.ª Intervenção: A equipa de 1.ª intervenção, composta pelos assistentes
por bloco, conforme se refere no organograma interno deve utilizar de
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imediato os extintores e/ou redes de incêndio mais próximas do local do
sinistro. Se aos assistentes operacionais não for possível controlar o foco de
incêndio, deverão informar o coordenador de piso e abandonar o local;
•

Corte de energia e gás: De acordo com as instruções do coordenador de
bloco, as pessoas previamente designadas procedem ao corte geral ou a
cortes parciais da energia elétrica e ao fecho da válvula de corte geral do
gás, uma vez que, localmente o corte é automático. O seu rearme, na fase
de reposição das condições normais de funcionamento, é manual;

•

Informação e vigilância: Ao ser acionado o alarme interno, esta equipa, de
acordo com as instruções do chefe de segurança, deve dirigir-se para o
portão de acesso à Escola, a fim de informar as equipas de socorro externo
sobre as características e localização exata do sinistro e pessoas em perigo.
Deve ainda, controlar e orientar a movimentação de pessoas e/ou veículos.

Alerta aos bombeiros: O alerta aos bombeiros (RSB Lisboa) é efetuado sob a
indicação do Delegado de Segurança (ou seu substituto). Mesmo que um foco de
incêndio tenha sido dominado pela intervenção dos ocupantes com os meios de
combate disponíveis (extintores, mantas, etc.), o RSB Lisboa deve ser sempre
chamado para tomar conta da ocorrência e verificar se não há perigo de reativação
do fogo.
Assim para além dos procedimentos acima referidos, compete à Direção da Escola
determinar a reocupação das instalações, após indicação dos Bombeiros ou da PSP,
consoante o caso.
No caso da 1.ª Situação (08h00 - 17h30 TDU):
Se o alarme é de origem automática – na central da deteção de incêndio – o
operador da Central (Posto de Segurança) contactará telefonicamente com o
funcionário ou colaborador mais próximo do local origem do alarme, pedindo-lhe
para fazer o reconhecimento imediato da situação, nomeadamente para confirmar a
efetiva ocorrência de um incêndio.
Se o alarme for transmitido oralmente ou via telefone, o operador da receção
considera-o confirmado, solicitando a identificação da pessoa que o contactou.
Caso se confirme o alarme, o operador cumpre os procedimentos específicos da
situação em causa. Se não se confirmar o alarme, fará o relatório de alarme falso
ou intempestivo.
Perante um alarme confirmado ou um acidente de difícil solução, imediata ou a
curto prazo, o operador da receção informará com carácter prioritário, o Delegado
de Segurança (ou o seu substituto),
No caso da 2.ª Situação (17h30-22h00 TDU):
Durante os períodos em que ainda permaneça algum funcionário na receção, este
cumprirá os procedimentos definidos para a 1.ª situação.
Qualquer funcionário ou colaborador que se encontre no edifício neste período e
que presencie um incêndio ou se aperceba de outra situação de emergência deve:
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•

Acionar o alarme, recorrendo ao botão de alarme mais próximo;

•

Se existirem outras pessoas na Escola, garantir a sua evacuação conforme
previsto nesse Plano;

•

Procurar resolver a situação, atuando em conformidade (nomeadamente
recorrendo a um extintor – no caso de incêndio), mas sem correr riscos
desnecessários;

•

Após solucionar a situação ou, caso não o consiga fazer, dirigir-se para a
receção e aguardar a chegada dos socorros exteriores.

Na situação de não existência de pessoas na Escola, o alarme é transmitido
automaticamente pela central ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

6.3.3 Plano de evacuação (Ponto de encontro)
É objetivo deste Plano de Evacuação proporcionar a toda a população escolar a
saída dos edifícios rápida e sem atropelos, no caso de ocorrência de uma situação
de emergência que os coloque em perigo. A evacuação será tanto mais eficaz,
quanto melhor for o conhecimento dos percursos definidos.
Este Plano de Evacuação assenta nos seguintes conceitos:
•

O Delegado de Segurança (ou o seu substituto) decide sobre a necessidade
da evacuação parcial ou total do edifício, face à situação de emergência
concreta;

•

A evacuação das pessoas processar-se-á sempre para a zona do parque
desportivo ao ar livre, através dos caminhos de evacuação existentes;

•

No parque desportivo ao ar livre existe um Ponto de Encontro, para efeito de
controlo das pessoas evacuadas das várias zonas dos edifícios.

Assim, evacuação é decidida e ordenada, por norma, pelo Delegado de Segurança
(ou seu substituto). Pode ser parcial, envolvendo apenas parte das instalações, já
que uma evacuação geral poderá, não só ser desnecessária, como prejudicial ao
desenvolvimento das operações de emergência.
Será nomeado em cada turma um “chefe de fila” e um substituto, escolhido de
entre os alunos. Ao soar o sinal de alarme, o chefe de fila ou, na sua ausência, o
substituto abrirá a porta da sala e seguirá à frente da turma ao longo de todo o
percurso de evacuação até se atingir o Ponto de Encontro. Existirá um “cerra-fila”,
normalmente o professor, que fechará a porta da sala de aula depois de se
certificar da saída de todos os alunos.
Sempre que numa turma exista alguém com limitações na perceção da situação de
emergência ou na capacidade de reação ou de evacuação do edifício, será
previamente designada a pessoa que apoiará a sua evacuação.
No Ponto de Encontro, o “cerra-fila” (professor) de cada turma deve efetuar uma
rápida contagem dos seus elementos.
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As equipas de evacuação reúnem as pessoas dispersas pela Escola e procedem à
verificação de toda a população que abandonou o edifício.
Caso se verifique a existência de desaparecidos, deverão ser informados o
Delegado de Segurança e os bombeiros. Ninguém deve abandonar o Ponto de
Encontro até instruções em contrário do Delegado de Segurança (ou seu
substituto).
Caso a situação de emergência seja de tal modo grave que não seja segura a
manutenção das pessoas que evacuaram os edifícios no Ponto de Encontro interno
ao recinto da Escola, essas pessoas (agrupadas por turmas) serão encaminhadas
para um ponto de encontro externo à escola (Jardim da Estrela). Esse
encaminhamento será enquadrado por um grupo não inferior a seis professores,
dois dos quais efetuarão a função de sinalização do atravessamento na passadeira
da R. de S. Jorge.

6.3.4 Apoio à intervenção externa
Feito o pedido de intervenção de forças externas (Bombeiros, etc.) o substituto do
Delegado de segurança deslocar-se-á para o portão de entrada de viaturas na
Escola mais adequado em função do local da ocorrência, recebendo aí o
responsável da força de socorro.
Após a sua receção, acompanhá-lo-á ao local da ocorrência ou ao Posto de
Segurança, para consultar outros elementos, conforme o tipo de ocorrência.

6.3.5 Reposição da normalidade
Resolvida a ocorrência, o Delegado de Segurança (ou o seu substituto) fará uma
reunião com as chefias das forças de socorro presentes, comunicando ao RS o fim
da emergência.
De seguida mandará informar os elementos da equipa de intervenção do fim da
emergência, pelo que as pessoas presentes no Ponto de Encontro poderão
regressar aos seus locais de trabalho ou à sua sala de aula.
Após a situação de emergência estar solucionada, desenvolver-se-ão ainda as
seguintes atividades:
•

Completar a evacuação de fumo, calor, gases de combustão ou outros efeitos
da situação de emergência;

•

Vistoriar todos os equipamentos e sistemas de segurança e recolocá-los em
condições de operacionalidade;

•

Retirar os materiais e equipamentos técnicos não danificados e proceder à
sua recuperação;

•

Limpar as instalações atingidas e efetuar as reparações necessárias;
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•

Investigar as causas da situação de emergência e avaliar as falhas no
sistema de segurança que estiveram na sua origem;

•

Avaliar como decorreram as operações de emergência;

•

Efetuar as melhorias e adaptações neste Plano de Segurança, resultantes da
avaliação efetuada.

O Delegado de Segurança terá a missão de elaborar um relatório com informação
sobre a situação de emergência, atendendo às ações referidas, pessoas afetadas,
prejuízos havidos, setores inoperacionais, etc.
Conforme referido, este relatório constituirá um registo de segurança e será tratado
como tal.

6.4 INSTRUÇÕES GERAIS, PARTICULARES E ESPECIAIS
6.4.1 Instruções gerais
Destinam-se a todos os elementos da comunidade escolar e devem ser afixadas
junto das Plantas de Emergência e nas salas de aula, de modo a assegurar uma
ampla divulgação.
Essas instruções compreendem as seguintes, que constam do Anexo A9.
•

IG1 – Incêndio/Explosão

•

IG2 – Sismo

•

IG3 – Fuga de Gás

•

IG4 – Evacuação

6.4.2 Instruções particulares
São relativas à segurança de locais que apresentam riscos específicos, tais como,
laboratórios, cozinhas, quadro elétricos, áreas técnicas devendo definir-se
pormenorizadamente os procedimentos a adotar em situação de emergência.
Essas instruções, compreendem as seguintes que constam do Anexo A10, e estão
afixadas no interior dos respetivos locais, preferencialmente, junto da porta de
acesso:
•

IP 1 – Cozinha e sala de preparação

•

IP 2 – Compartimento de lixos

•

IP 3 – Arrumos/Armazéns

•

IP 4 – Áreas Técnicas

•

IP 5 – Laboratório de física e química

•

IP6 – Posto de segurança

•

IP7 – Central de bombagem
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6.4.3 Instruções especiais
Dizem respeito ao pessoal encarregado de pôr em prática o plano de emergência
até à chegada dos socorros externos, nomeadamente composição das equipas,
nomes e tarefas, meios disponíveis e procedimentos a adotar. Essas instruções
constam do Anexo A11.

6.5 PLANTAS DE EMERGÊNCIA
As plantas de emergência, elaboradas conforme NP 4386, destinam-se a informar
os visitantes e os utentes do edifício de:
•

O piso e a sua posição naquele;

•

A localização dos equipamentos de 1.ª intervenção (extintores de incêndio,
bocas de incêndio tipo carretel, botões de alarmes);

•

Caminhos normais e alternativos de emergência;

•

Pontos de encontro, no exterior.

As plantas, representando a totalidade ou uma parte do piso, estão colocadas nos
locais de maior concentração e passagem dos utentes (hall dos elevadores,
receções de atendimento, etc.).
Estão executadas em material fotoluminescente, em formato A3 e contêm breves
instruções, em português.
As plantas de emergência encontram-se no Anexo A12.
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A1 SIGLAS
ANPC
CTV

Autoridade Nacional de Proteção Civil
Sistema de vídeo vigilância (Closed circuit television)

CDOS

Comando Distrital de Operações de Socorro

CODU

Centro de Orientação de Doentes Urgentes

IE

Instruções especiais

IG

Instruções gerais

IP

Instruções particulares

INEM

Instituto Nacional de Emergência Médica

PE

Plano de emergência

PEI

Plano de emergência interno

PSP

Polícia de Segurança Pública

PT

Posto de Transformação

RIA

Rede de incêndio armada

RS

Responsável de segurança

SADI

Sistema automático de deteção de incêndio

SCIE

Segurança contra incêndio em edifícios

TDA

Todos os dias do ano

TDU

Todos os dias úteis

UPS

Unidade de alimentação ininterrupta de energia elétrica
(uninterrupted power supply)
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A2 EFETIVO E RISCO
Indicam-se a seguir os valores do efetivo e a classificação de risco dos diferentes
espaços da Escola Secundária Pedro Nunes, calculados com base nas disposições do
Regulamento Técnico de SCIE (Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro).
O efetivo total do edifício é de 1.841 pessoas, discriminado por edifícios e pisos
conforme se indica nos Quadros A2-I a A2-X.
Quadro A2-I
Cálculo do efetivo do edifício A – piso 0

Piso

Edifício A - Piso 0

Área
(m2)

A0-00

P0

Galeria Técnica (antiga)

115,5

0

0

A

A0-02

P0

Receção/Segurança

3,4

0,1

1

A

A0-03

P0

Loja Escolar **

81,0

0,5

41

A

A0-04

P0

Arrumo da Loja

15,6

0

0

A

A0-05

P0

0

0

C

P0

Arrecadação
Associação de Pais/Enc.
Educação

56,4

A0-09

20,0

0,2

4

A

A0-10

P0

Arrecadação Geral

24,1

0

0

A

A0-14

P0

1

14

A

P0

Sala de Espera
Sala de
atendimento/Encarregados
de Educação **

13,2

A0-15

20,8

0,2

5

A

A0-16

P0

Diretores de Turma **

37,8

0,2

8

A

A0-18

P0

Secretaria/Atendimento

37,7

0,2

8

A

A0-19

P0

Secretaria/Atendimento

38,4

0,2

8

A

A0-20

P0

Reprografia

32,1

0,03

1

A

A0-21

P0

Gabinete/Arquivo

78,0

0,1

8

A

A0-23

P0

Casa Forte **

7,9

0

0

A

A0-25

P0

Arquivo Geral

52,1

0

0

C

A0-26

P0

Ref.ª

Sala

Índice Efetivo Risco

SASE

16,5

0,1

2

A

A0-32

39

P0

Fotografia

18,8

0,03

1

A

A0-33

39

P0

Fotografia **

30,0

0,3

9

A

A0-34

40

P0

0,03

2

A

41

P0

55,8

0,2

12

A

A0-36

42

P0

Oficina de Artes Visuais
Sala de Educação
Tecnológica
Sala de Educação
Tecnológica

50,0

A0-35

50,5

0,2

11

A

A0-37

43

P0

Sala de teatro **

50,8

0,2

11

A

A0-38

44

P0

Sala 44

59,3

0,6

36

A

182
TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício
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Piso

Edifício B - Piso 0

Área
(m2)

B0-203

P0

Arrecadação Geral Limpeza

44,0

0

0

C

B0-206

P0

0

0

C

P0

Sala de Servidores
Quadro Geral de Baixa
Tensão

20,0

B0-207

21,5

0

0

C

B0-209

P0

Sala polivalente

60,0

1

60

B

B0-210

P0

Leitura periódicos **

52,0

0,2

11

A

B0-211

P0

0,2

84

B

P0

Biblioteca Escolar **
Sala Gestão Documentação
**

417,0

B0-212

32,0

0,1

4

A

B0-213

P0

Arrecadação/Biblioteca **

40,0

0,03

2

C

Ref.ª

Sala

Índice Efetivo Risco

161

60

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Ref.ª

Sala

Piso

Edifício A - Piso 1

Área
(m2)

Índice Efetivo Risco

A1-46

P1

Direção

35,0

0,1

4

A

A1-47

P1

Reuniões/Professores **

36,0

0,5

18

A

A1-48

P1

Sala de Professores **

100,0

0,2

20

A

A1-49

P1

Biblioteca **

55,0

0,2

11

C

A1-50

P1

Reuniões/Professores **

20,0

0,5

10

A

A1-51

P1

Sala de Espera

11,0

1

11

A

A1-52

P1

1

24

A

P1

11,5

0,1

2

A

A1-54

P1

11,5

0,1

2

A

A1-55

P1

Bar professores **
Presidente Conselho
Pedagógico
Presidente Assembleia de
Escola
Psicologia/Orientação
educativa

23,5

A1-53

17,0

0,1

2

A

Sala 31
Laboratório Rómulo
Carvalho
Laboratório Rómulo
Carvalho

58,0

0,6

35

A

72,0

0,5

36

C

20,0

0,5

10

A

A1-58

S 31

P1

A1-59

P1

A1-60

P1

A1-63

S 36

P1

Oficina Artes - Desenho

72,5

0,2

15

A

A1-64

S 37

P1

Oficina Artes

60,0

0,2

12

A

P1

Sala apoio

15,0

0

0

A

P1

Sala de Estudo **
Associação de estudantes
**

56,0

0,5

28

A

18,0

0,5

9

A

Arrecadação material

18,0

0

0

A

A1-65-66
A1-67

S 38

A1-69

P2

A1-70

P1
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exterior
A1-72

P1

A1-74

P1

A1-75

P1

A1-77

P1

Vestiário Mulheres

12,5

0,3

4

A

Vestiário Homens

9,2

0,3

3

A

Sala pessoal não docente **

15,0

0,2

3

A

Sala Chefe

10,0

0,1

1

A

A1-79

S 01

P1

Sala 01

52,5

0,6

32

A

A1-80

S 02

P1

Sala 02

52,5

0,6

32

A

A1-81

S 03

P1

Sala 03

52,5

0,6

32

A

A1-82

S 04

P1

Sala 04

52,5

0,6

32

A

A1-83

S 05

P1

Sala 05

60,0

0,6

36

A

A1-86

S 16

P1

Sala 16

53,5

0,6

33

A

A1-87

S 17

P1

Sala 17

53,5

0,6

33

A

A1-88

S 18

P1

Sala 18

53,5

0,6

33

A

A1-89

S 19

P1

Sala 19

53,0

0,6

32

A

A1-90

S 20

P1

Sala 20

60,0

0,6

36

A

591

468

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Ref.ª

Sala

Piso

B1-216

P1

B1-217

P1

B1-218

P1

B1-219

P1

Edifício B - Piso 1

Área
(m2)

Arrumo

17,0

0

0

A

Bar - Convívio

180,0

0,5

90

A

Bar

9,5

0,1

1

A

Arrumo do bar

5,0

0

0

A

Índice Efetivo Risco

91

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Ref.ª

Sala

Piso

A2-109

S 25

P2

A2-108

S 24

P2

A2-107

S 23

P2

A2-106

S 22

P2

A2-105

S 21

P2

A2-104

S 47

P2

A2-96

S 34

P2

A2-92

P2

A2-95

S 32

A2-97

S 45

P2

A2-98

S 06

P2

A2-99

S 07

P2
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Edifício A - Piso 2

Área
(m2)

Sala 25

65,9

0,6

40

A

Sala 24

56,5

0,6

34

A

Sala 23

56,5

0,6

34

A

Sala 22

56,5

0,6

34

A

Sala 21

56,5

0,6

34

A

Sala Pequenos grupos

18,3

0,6

11

A

Sala Desenho 34

81,0

0,2

17

A

Salão polivalente ***

534,0

1

534

B

Sala Desenho 32

81,0

0,2

17

A

Sala 45 - Pequenos grupos

19,0

0,6

12

A

Sala 06

56,5

0,6

34

A

Sala 07

56,5

0,6

34

A

Índice Efetivo Risco
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A2-102

S 10

P2
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Sala 08

56,5

0,6

34

A

Salo 09

56,5

0,6

34

A

Salo 10

65,9

0,6

40

A

943
TOTAL

409

(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Ref.ª

Sala

B2-236

Piso
P2

B2-225

TIC 55

P2

B2-226

TIC 54

P2

B2-227

TIC 53

P2

B2-229

TIC 52

P2

B2-228

TIC 51

P2

B2-231

P2

B2-233

P2

B2-234

P2

Edifício B - Piso 2

Área
(m2)

Sala técnica

7,0

0

0

C

Sala TIC 55

60,0

0,2

12

A

Sala TIC 54

60,0

0,2

12

A

Sala TIC 53
Laboratório Matemática ou
TIC 52
Estúdio multimédia ou TIC
51

60,0

0,2

12

A

60,0

0,2

12

A

53,0

0,2

11

A

Arrumo audiovisual

11,5

0

0

A

Arrumo informática
Sala trabalhos de
professores **

11,0

0

0

A

153,0

0,2

31

A

Índice Efetivo Risco

59

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o
total do edifício

Ref.ª

Sala

Piso

Principal A - Piso 3

Área
(m2)

A3-127

S 26

P3

Sala 26

65,0

0,6

39

A

A3-128

S 27

P3

Sala 27

57,0

0,6

35

A

A3-129

S 28

P3

Sala 28

57,0

0,6

35

A

A3-130

S 29

P3

Sala 29

57,0

0,6

35

A

A3-131

S 30

P3

Sala 30

57,0

0,6

35

A

A3-124

P3

Espólio Biologia/Geologia **

26,0

0,1

3

A

A3-125

P3

Índice Efetivo Risco

Área Técnica

8,1

0

0

C

A3-126

S 48

P3

Sala 48 - Pequenos grupos

20,5

0,6

13

A

A3-112

S 35

P3

Sala de Desenho - 35

81,4

0,2

17

A

A3-114

S 50

P3

Sala 50 - Pequenos grupos

22,5

0,6

14

A

A3-113

S 49

P3

Sala 49 - Pequenos grupos

22,5

0,2

5

A

A3-111

S 33

P3

Sala 33 - Desenho

82,5

0,2

17

A

A3-115

P3

Espólio geografia **

26,5

0,1

3

A

A3--116

P3

Área Técnica

8,0

0

0

C

A3-117

S 46

P3

Sala 46 - Pequenos Grupos

21,0

0,6

13

A

A3-122

S 15

P3

Sala 15

57,0

0,6

35

A

A3-121

S 14

P3

Sala 14

56,5

0,6

34

A
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A3-120

S 13

P3

Sala 13

56,5

0,6

34

A

A3-119

S 12

P3

Sala 12

56,5

0,6

34

A

A3-118

S 11

P3

Sala 11

66,5

0,6

40

A

441
TOTAL

435

(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Área
(m2)

Piso

Edifício B - Piso 3

B3-256

P3

0

0

C

P3

Área Técnica **
Laboratório
Biologia/Geologia

98,0

B3-243

83,0

0,2

17

A

B3-244

P3

Laboratório polivalente

82,0

0,2

17

A

B3-245

P3

Laboratório de Química

82,0

0,2

17

C

B3-246

P3

Laboratório polivalente

82,0

0,2

17

A

B3-247

P3

82,0

0,2

17

C

B3-248

P3

20,5

0,1

3

A

B3-249

P3

20,5

0,1

3

A

B3-250

P3

20,5

0,1

3

A

B3-251

P3

Laboratório de Física
Preparação-GabineteArrumo **
Preparação-GabineteArrumo **
Preparação-GabineteArrumo **
Preparação-GabineteArrumo **

20,5

0,1

3

A

Ref.ª

Sala

Índice Efetivo Risco

85

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Piso

Edifício C e D

Área
(m2)

C1-350

P1

Lixos

14,5

0

0

A

C1-352

P1

Arrumo de limpeza

6,6

0

0

A

C1-353

P1

Vestiário feminino

12,7

0,3

4

A

C1-354

P1

Vestiário masculino

9,6

0,3

3

A

C1-302

P1

Refeitório **

140,0

1

140

B

C1-303

P1

Copa da cozinha

20,7

0,1

3

A

C1-304

P1

Receção de produtos

24,6

0

0

A

C1-305

P1

Armazém de bebidas

5,0

0

0

A

C1-306

P1

Armazém de secos

14,4

0

0

A

C1-307

P1

Armazém de frio

9,2

0

0

A

C1-308

P1

Dispensa do dia

4,0

0

0

A

C1-309

P1

Preparação

10,8

0,03

1

A

C1-310

P1

Cozinha

46,0

0,03

2

C

C1-310a

P1

Sala apoio

4,0

0

0

C

C1-311

P1

Copa suja

13,2

0,03

1

A

C1-312

P1

Lavagem de trem

3,5

0,03

1

A

Ref.ª

Sala
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C1-317c

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-317c

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-318c

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-318c

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-319b

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-319b

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-320b

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-319b

P1

Vestiários (**)

14,5

1

15

A

C1-323

P1

Gabinete médico

13,6

0,3

5

A

C1-324

P1

Arrumo

4,8

0

0

A

C1-326

P1

Vestiário Fem docentes

13,5

0,3

5

A

C1-327

P1

0,3

5

A

P1

Vestiário Masc docentes
Campo de jogos coberto
aberto lateral

13,5

C1-333

637,0

0,15

96

B

386

126

TOTAL
(**) - Não contabilizado para o total do edifício

Total Escola
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A3 UTILIZAÇÕES-TIPO E CATEGORIAS DE RISCO
Com base nas disposições do Regime Jurídico da SCIE (Decreto-Lei n.º 220/2008,
de 12 de novembro) e no Regulamento Técnico de SCIE (Portaria n.º 1532/2008,
de 29 de dezembro), atribuem-se as UT a cada edifício da Escola e respetivas
categorias de risco, nos termos que se passam a expor neste anexo.
O edifício A possui as seguintes utilizações-tipo:
•

Utilização-tipo IV (Tipo escolar) da 3.ª categoria de risco face aos
seguintes parâmetros:
•

Altura do edifício inferior a 28m;

•

Efetivo total inferior a 2 250 (1500 * 1,5) e sem locais de risco D ou E;

•

Utilização-tipo VI (Espetáculos e reuniões públicas) da 2.ª categoria de
risco face aos seguintes parâmetros:
•

Altura do edifício inferior a 28m;

•

N.º de pisos ocupados pela UT VI abaixo do N0 é de zero;

•

Efetivo da UT VI é inferior a 1000.

O edifício B possui apenas a Utilização-tipo IV (Tipo escolar) da 3.ª categoria
de risco face aos seguintes parâmetros:
•

Altura do edifício inferior a 28m;

•

Efetivo total inferior a 2 250 (1500 * 1,5) e sem locais de risco D ou E;

O edifício C e D possui apenas a Utilização-tipo IX (Desportivo e de lazer) da
1.ª categoria de risco face aos seguintes parâmetros:
•

Altura do edifício inferior a 9m;

•

N.º de pisos ocupados pela UT VI abaixo do N0 é de zero;

•

Efetivo da UT VI é inferior a 100.

Tal resulta dos espaços que serão geridos sob a responsabilidade da Direção da
Escola, terem as características indicadas no anexo A3:
Os efetivos totais das UT são os calculados no Anexo A2 deste Plano.

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Anexo A5 – Sistemas e Equipamentos. Prcedimentos de Exploração
Versão: 6.0

DATA: maio 22

Pág. 46

A4 ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA
Este anexo tem por objetivo apresentar os recursos humanos internos da
Escola, disponíveis em situação de emergência. Face à rotatividade dos
auxiliares de
RESPONSÁVEL SEGURANÇA
Drª. Maria do Rosário Andorinha

DELEGADAS SEGURANÇA
Dr. José Robalo
Substituta:

Drª. Lina Rodrigues

CHEFIAS
Função

Nome / Função
Dr. José Robalo

Diretor Emergência

Drª. Lina Rodrigues

Chefe da Central de
Segurança

Operador de serviço

RESPONSÁVEIS DE EDIFÍCIO, PISO E CORREDOR
Edif.

Pisos

Nome

PBX

Central de
Alarme

Carla Vicente

Ala norte

Paula Loureiro

Ala central

Isabel Apolinário

Ala sul

Ana Lopes / Noémia Inácio

B

Novo (Lab.)

Ana Nunes

C+D

Refeitório e
Ginásio

Conceição Sousa

A

Anabela Sousa
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Quadro Função nome contacto

BRIGADAS DE 1ª INTERVENÇÃO
Nome

Zona

Carla Vicente

PBX

Paula Loureiro

Contacto

Edifício
Central de
Alarme

Ala norte

Carolina Seixeiro
Isabel Apolinário

Edifício A

Ala central

Ana Lopes

Ala sul

Noémia Inácio
Ana Nunes
Paula Gonçalves

Biblioteca.
Bar,salas…

Edifício B

Refeitório
Ginásio

Edifício C + D

Conceição Seixeira
Conceição Sousa
Anabela Sousa

BRIGADAS DE EVACUAÇÃO
Nome

Zona

Carla Vicente

PBX

Paula Loureiro

Contacto

Edifício
Central de
Alarme

Ala norte

Carolina Seixeiro
Isabel Apolinário

Ala central

Ana Lopes

Edifício A

Ala sul

Noémia Inácio
Ana Nunes
Paula Gonçalves

Biblio. Bar,salas…

Edifício B

Refeitório

Edifício C + D

Conceição Seixeira
Conceição Sousa
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Ginásio

Carla Vicente

BRIGADA SOCORRISMO / APOIO
Nome

Zona

Isabel Apolinário

Geral

Toda a Escola

Fernando Salvado

Geral

Toda a Escola

Carolina Seixeira

Geral

Toda a Escola
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A5 SISTEMAS E EQUIPAMENTOS. PROCEDIMENTOS
DE EXPLORAÇÃO
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BOMBA PRINCIPAL ELETRICA + JOCKEY

MANUAL DE UTILIZADOR

1 - FUNCIONAMENTO
O equipamento está preparado para arrancar uma bomba contra-incêndios quando se
detete uma baixa de pressão na tubagem geral da rede contra-incêndios.
A deteção da depressão é realizada através de um pressóstato instalado na rede geral, que
acusa esta diminuição e atua sobre o quadro de controlo, provocando o arranque do motor
da BOMBA PRINCIPAL.
Uma vez que o motor da BOMBA PRINCIPAL tenha entrado em funcionamento por qualquer
circunstância, a paragem deverá ser obrigatoriamente manual, por atuação sobre o
seletor “TESTE-MAUAL-DESATIVADO-AUTOMATICO”, ao leva-lo à posição “DESATIVADO”.
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Os alarmes do controlador, tanto óticos, como acústico, como de saídas a relés, são
simplesmente informativos de uma anomalia na instalação, portanto nunca pararão a
BOMBA PRINCIPAL, caso esta tenha entrado em funcionamento.
A transmissão dos alarmes efetua-se através de contactos comutados livres de tensão.
O uso de qualquer interruptor ou outro mecanismo que desative a alimentação do motor ou
bloqueie de qualquer forma o sistema do automatismo, é sinalizado visualmente e
acusticamente É IMPORTANTE NÃO DESATIVAR NUNCA A ALIMENTAÇÃO DO
EQUIPAMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.

NOTA IMPORTANTE:
No interior do quadro existem peças com perigo de descarga elétrica, por tanto
recomenda-se manipular com cuidado e não abrir o equipamento, sem antes
desativar a tensão.

2 COMANDOS
2.1 BOMBA PRINCIPAL
Seletor “MAN-0-AUTO”.
• Seletor de 3 posições para o controlo da BOMBA PRINCIPAL
• “Manual”, arranca o motor pressionando-se sobre a tecla de start e a detém pressionando
a tecla de stop.
• “0”, impede o arranque ou para o motor se este se encontrava em marcha.
• “Automático”, habilita o arranque automático quando seja requerido.

2.2 BOMBA JOKEY
Seletor “0-AUTO”.
• Seletor de 2 posições para o controlo da BOMBA JOCKEY
• “0”, impede o arranque ou detém o motor se este se encontrar em funcionamento.
• “Automático”, habilita o arranque automático quando seja requerido.

2.3 SILENCIADOR SIRENE
Interruptor de Silenciador Sirene.
• Quando se produz qualquer alarme da instalação a sirene começa a soar de forma
intermitente e não se deterá até que não se atue sobre este comando.

2.4 TESTE DE PILOTOS
Interruptor de teste de pilotos.
• A atuação sobre este interruptor provocará a iluminação forçada de todos os pilotos do
equipamento, para comprovar se estes se encontram em bom estado (exceto os de
“presença de tensão em fases R-S-T”).
• É recomendável periodicamente pressionar esta tecla para comprovar o perfeito estado de
todos os pilotos do painel de controlo
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3 SINALIZAÇÕES
3.1 BOMBA PRINCIPAL
TENSÃO (R-S-T) (verdes).
• Sinalizam que as 3 fases de alimentação da Bomba Principal estão presentes no
controlador, em caso de faltar alguma fase se apagará o LED da que não estiver presente.
TENSÃO (OK) (verde).
• Sinaliza que a tensão de alimentação da Bomba Principal está presente e com as fases em
sequencia correta.
TENSÃO (FALHA) (vermelho).
• Previne que não há presença de tensão para a Bomba Principal ou que a sequência de
fases não é a correta (fases trocadas), igualmente que pode existir uma assimetria entre
fases demasiado pronunciada.
BOMBA EM FUNCIONAMENTO COM PRESSÃO (verde).
• Visualiza que a BOMBA PRINCIPAL arrancou bem e que se encontra fornecendo pressão á
rede geral contra-incêndios.
FALTA PRESSÃO IMPULSÃO (vermelho).
• Informa que embora se tenha enviado tensão ao motor da BOMBA PRINCIPAL, este não
arrancou por algum motivo, ou então existe alguma anomalia que faz com que não possa
entregar pressão á rede geral contra-incêndios.
ORDEM DE ARRANQUE (laranja).
• Adverte que existe ordem de arranque automático (pressostato de controlo) para a
BOMBA PRINCIPAL.
NÃO-AUTOMATICO (vermelho).
• Avisa que o seletor “MAN-0-AUTO” da BOMBA PRINCIPAL não se encontra em posição de
permitir o arranque automático de dita bomba.
BAIXO NIVEL RESERVA AGUA (vermelho).
• Revela que o depósito de fornecimento de água se encontra abaixo do nível máximo
permitido.
BAIXO NIVEL CEBADO (vermelho).
• Sinaliza que o sistema de cebado automático para as bombas “não em carga” está abaixo
do nível mínimo permitido.

3.2 BOMBA JOKEY
TENSÃO (verde).
• Indica que a tensão de rede necessária para o correto funcionamento da BOMBA JOCKEY
está presente.
FUNCIONAMENTO (verde).
• Adverte que o motor da BOMBA JOCKEY entrou em funcionamento.
TERMICO (vermelho).
• Avisa que o relé térmico ou guarda motor da BOMBA JOCKEY disparou, e portanto deteve
o motor, sendo necessário rearma-lo.
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ARRANQUES (display digital LCD).
• Sinaliza o n.º de arranques que efetuou a BOMBA JOCKEY.
• A colocação a zero do contador pode ser realizada atuando sobre o botão “RESET JOCKEY”
situado na parte traseira da unidade de controlo (interior do controlador).

3.3 ALARMES
Alarme geral (Alarmes em funcionamento (ativados)).
• Indicador intermitente de alarme geral.
• Se ilumina quando existe algum tipo de alarme na instalação.
Sinalização acústica de alarme geral.
• Sirene de 90 dB intermitente.
• Soa quando se produz qualquer alarme.
• Só se detém quando se pressiona a tecla “SILENC. SIRENE”.

3.4 TENSÃO-INTENSIDADE
Voltímetro.
• Voltímetro com comutador 500V 96x96.
• Indica a tensão existente (V) entre cada uma das fases da BOMBA PRINCIPAL.
Amperímetro.
• Amperímetro 96x96 (fundo escala dependente do tipo de motor).
• Mostra o consumo em amperes (A) da BOMBA PRINCIPAL.

4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
4.1 TESTE DE MOTORES
Bomba Jockey.
• Acionar o seletor da BOMBA JOCKEY, até levá-lo á posição “AUTO”.
• Comprovar se o sentido de rotação desta bomba é o correto, se não for inverter as fases
de saída ao mesmo.
• Uma vez terminado o teste do sentido de rotação da bomba passar o seletor á posição
“0”, para que este se detenha.
• Se foi necessário trocar as fases, voltar a comprovar se o sentido de rotação é correto.
Bomba Principal.
• Passar o seletor da BOMBA PRINCIPAL, á posição “MAN” e pressionar o botão “START”.
• Verificar que o sentido de rotação desta bomba é correto, se não for será necessário
trocar as fases de saída ao mesmo.
• Uma vez terminado o teste do sentido de rotação da bomba pressionar o botão “STOP”,
para que esta se detenha.
• Se foi necessário trocar as fases, voltar a comprovar se o sentido de rotação é correto.
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• Controlar o consumo da bomba utilizando para isso o amperímetro instalado no painel de
controlo, e verificar que este é correto e se corresponde com a intensidade nominal
especificada da bomba.

4.2 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
• Passar o comutador da BOMBA JOCKEY á posição “AUTO”, para deixá-la operativa em
automático.
• Pressurizar a rede geral contra-incêndios com a BOMBA JOCKEY.
• Uma vez alcançada a pressão requerida pela instalação (a bomba jockey detém-se),
colocar o seletor da BOMBA PRINCIPAL em posição “AUTO”, para deixá-la igualmente
operativa
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BOMBA PRINCIPAL DIESEL

MANUAL DE UTILIZADOR

1 - FUNCIONAMENTO
O equipamento está preparado para arrancar uma bomba contra-incêndios sempre que se
detete uma baixa de pressão na tubagem geral da rede contra-incêndios.
A deteção da depressão é realizada através de um pressóstato instalado na rede geral, que
acusa esta diminuição e atua sobre o quadro de controlo, provocando o arranque do motor
da BOMBA PRINCIPAL.
Uma vez que o motor da BOMBA PRINCIPAL tenha entrado em funcionamento por qualquer
circunstância, a paragem deverá ser obrigatoriamente manual, por atuação sobre o
seletor “TESTE-MAUAL-DESATIVADO-AUTOMATICO”, ao leva-lo à posição “DESATIVADO”.
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Os alarmes do controlador, tanto óticos, como acústico, como de saídas a relés, são
simplesmente informativos de uma anomalia na instalação, por tanto nunca pararão a
BOMBA PRINCIPAL, caso esta tenha entrado em funcionamento.
A transmissão dos alarmes é efetuada através de contactos comutados livres de tensão.
O uso de qualquer interruptor ou outro mecanismo que desative a alimentação do motor ou
bloqueie de qualquer forma o sistema do automatismo, se sinaliza visualmente e
acusticamente É IMPORTANTE NÃO DESATIVAR NUNCA A ALIMENTAÇÃO DO
EQUIPAMENTO EM CASO DE INCÊNDIO.

NOTA IMPORTANTE:
No interior do quadro existem peças com perigo de descarga elétrica, por tanto
recomenda-se manipular com cuidado e não abrir o equipamento, sem antes
desativar a tensão.

2 COMANDOS
2.1 BOMBA PRINCIPAL
Seletor “AUTO-DESATIVADO-MANUAL-TESTE”.
• Seletor de 4 posições para o controlo da BOMBA PRINCIPAL
• “Auto”, habilita o arranque automático quando seja requerido
• “Desativado”, impede o arranque ou detém (pára) o motor se este se encontrava em
funcionamento.
• “Manual”, arranca-se o motor pressionando sobre as teclas de arranque manual (Grupo A
ou B) e o detém (pára) pressionando stop.
• “Teste”, nesta posição coloca-se em desenvolvimento o ciclo de funcionamento de teste
automático do motor, contudo sem colocar este em funcionamento, já que se ativa a saída
de tensão do sistema de paragem.

2.2 SILENCIADOR SIRENE
Interruptor de Silenciador Sirene.
• Quando se produz qualquer alarme da instalação a sirene começa a soar de forma
intermitente e não se deterá até que não se atue sobre este comando.

2.3 TESTE DE PILOTOS
Interruptor de Teste de pilotos.
• A atuação sobre este interruptor provocará a iluminação forçada de todos os pilotos do
equipamento, para comprovar se estes se encontram em bom estado.
• É recomendável periodicamente pressionar este botão para comprovar o perfeito estado
de todos os pilotos do painel de controlo.

3 SINALIZAÇÕES
3.1 BOMBA PRINCIPAL
PRESENÇA DE TENSÃO DE REDE (verde).
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• Sinalizam que a rede geral de alimentação se encontra presente no quadro de controlo.
FALTA TENSÃO DE REDE (vermelho).
• Previne que não há presença de tensão na rede geral de alimentação.
PRESENÇA DE TENSÃO CARREGADORES (verde).
• Indica que os carregadores de baterias têm alimentação de entrada.
DISPARO PROTEÇÕES (vermelho).
• Visualiza que algum dos dois carregadores não tem alimentação (rutura do fusível), ou se
foi acionado algum sistema de proteção instalado no controlador.
BATERIA “A” CORRETA (verde).
• Sinaliza que a carga da Bateria A é correta.
BATERIA “B” CORRETA (verde).
• Sinaliza que a carga da Bateria A é correta.
FALHA BATERIAS A ou B (vermelho).
• Indica uma anomalia em alguma das baterias.
ARRANQUE BATERIA A (laranja).
• Visualiza que se está produzindo o arranque com a bateria A.
ARRANQUE BATERIA B (laranja).
• Visualiza que se está produzindo o arranque com a bateria B.
ORDEM ARRANQUE (laranja).
• Adverte que existe ordem de arranque.
BOMBA EM FUNCIONAMENTO COM PRESSÃO (verde).
• Visualiza que a BOMBA DIESEL arrancou bem e que se encontra fornecendo pressão á
rede geral contra-incêndios.
FALTA PRESSÃO NA IMPULSÃO (vermelho).
• Informa que embora se tenha ordenado o arranque ao motor Diesel, este não arrancou
por algum motivo, ou então existe alguma anomalia que faz que não possa entregar
pressão à rede geral contra-incêndios.
BAIXO NIVEL RESERVA AGUA (vermelho).
• Revela que o depósito de fornecimento de água se encontra abaixo do nível máximo
permitido.
BAIXO NIVEL CEBADO (vermelho).
• Sinaliza que o sistema de cebado automático para as bombas “não em carga” está abaixo
do nível mínimo permitido.
AUTOMATICO (verde).
• Indica que o equipamento se encontra em automático preparado para um possível
arranque.
NÃO-AUTOMATICO (vermelho).
• Avisa que o seletor de funcionamento não se encontra na posição de permitir o arranque
automático da dita bomba.
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BAIXA PRESSÃO ÓLEO MOTOR (vermelho).
• Sinaliza uma anomalia no circuito de lubrificação do motor.
ALTA TEMPERATURA MOTOR (vermelho).
• Indica um excesso de temperatura no circuito de refrigeração do motor.
SOBREVELOCIDADE (vermelho).
• Avisa de um excesso de velocidade no motor diesel.
BAIXO NIVEL DE COMBUSTIVEL (vermelho).
• Sinaliza que no depósito de combustível, o combustível encontra-se abaixo dos 60% da
capacidade do depósito.
FALHA ARRANQUE (vermelho).
• Informa que foram produzidas as tentativas de arranque preceptivas (três por cada jogo
de baterias).
FALTA TENSÃO NO MOTOR DE ARRANQUE (vermelho).
• Avisa mediante três possíveis estados de uma possível avaria no motor de arranque.
1. Apagado: Não existe anomalia.
2. Intermitente: Ausência de motor de arranque ou cabo cortado.
3. Ligado fixo: A tensão não chega ao motor de arranque quando se lhe ordena a
partir do equipamento.
CIRCUITO DE PARAGEM COM TENSÃO (laranja).
• Indica que se lhe está mandando tensão ao sistema de paragem do motor diesel.
AQUECIMENTO ATIVADO (verde).
• Indicação de resistência de aquecimento ativada.

3.2 ALARME GERAL
Alarme geral (Alarmes em funcionamento (ativados)).
• Indicador intermitente de alarme geral.
• Se ilumina quando existe algum tipo de alarme na instalação.
Sinalização acústica de alarme geral.
• Sirene de 90 dB intermitente.
• Soa quando se produz qualquer alarme.
• Só se detém quando se pressiona a tecla “SILENC. SIRENE”.

3.3 INDICADORES
Voltímetro.
• Voltímetro (72x72) para indicar a tensão das baterias A ou B, mediante seletor.
Amperímetros.
• Amperímetros (72x72) independentes
carregadores a cada jogo de baterias A e B.
Indicador de velocidade.
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• Indicador digital (3 dígitos) para realizar a visualização da velocidade do motor em
rotações por minuto (R.P.M. x 10).
Pressão do óleo motor.
• Indicador de agulha (Ø 52mm) para medição da pressão de óleo do motor.
Termómetro circuito de refrigeração do motor.
• Marcador de agulha (Ø 52mm) para realizar a medição da temperatura do circuito de
refrigeração do motor.
Conta-Horas.
• Indicador de dígitos (Ø 52mm) para totalizar o tempo de funcionamento do motor.

4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
4.1 ALIMENTAÇÃO
• Verificar que, o seletor de funcionamento se encontra na posição “DESATIVADO”, para
evitar um possível arranque fortuito, ao alimentar o equipamento.
• Conectar as baterias para dar alimentação ao equipamento.
• Dar tensão (230Vca) para alimentação dos carregadores.

4.2 TESTE DE TENSÃO
• Inspecionar que os pilotos verdes de “PRESENÇA TENSÃO REDE, PRESENÇA DE TENSÃO
CARREGADORES” se iluminam.
• Comprovar que os dois pilotos de Bateria A e B corretas estão iluminados.

4.3 TESTE DO MOTOR
• Passar o seletor, à posição “MANUAL” e pressionar a tecla “ARRANQUE GRUPO A” ou
“ARRANQUE GRUPO B”.
• Verificar que o motor de arranque começa a girar para tentar o arranque do motor e
comprovar que efetivamente este se põe em funcionamento.
• Uma vez efetuado o arranque correto do motor, pressionar o botão “STOP”, para que este
se detenha (pare).
• Controlar os diferentes parâmetros do motor, tais como:
o Pressão de óleo, temperatura, combustível, rotações (R.P.M.).

4.4 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO
• Pressurizar a rede geral contra-incêndios.
• Uma vez alcançada a pressão requerida pela instalação, colocar o seletor na posição
“AUTO”, para deixar o sistema operativo.
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EXTINTOR CO 2 (2 ou 5 kg)
INSTRUÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO DE
EVENTUAIS
ALARMES
INDICADORES DE
AVARIAS

Verificações
periódicas

•

CONSULTAR O PRÓPRIO EQUIPAMENTO

➢

MANTER DISTÂNCIA RELATIVAMENTE AO FOCO DE
INCÊNDIO

➢

JAMAIS VIRAR AS COSTAS AO FOGO

➢

ACIONAR OS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

OS SELOS DE SEGURANÇA SÃO USUALMENTO VIOLADOS
PELAS PESSOAS
•

SELO SEGURANÇA VIOLADO E PESO DO EXTINTOR

Frequênc
ia

X

O quê ? Quem ?

Mensal

X

SELO DE SEGURANÇA E PESO PELO RESPONSÁVEL DE
SEGURANÇA

Anual

X

TODO O EQUIPAMENTO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
CONFORME A NP4413:2006

EXTINTOR PÓ ABC DE 6KG (pressão
permanente)
INSTRUÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA
DESCRIÇÃO DE
EVENTUAIS
ALARMES
INDICADORES DE
AVARIAS

Verificações
periódicas

•

CONSULTAR O PRÓPRIO EQUIPAMENTO

➢

MANTER DISTÂNCIA RELATIVAMENTE AO FOCO DE
INCÊNDIO

➢

JAMAIS VIRAR AS COSTAS AO FOGO

➢

ACIONAR OS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

OS SELOS DE SEGURANÇA SÃO USUALMENTO VIOLADOS PELO
PÚBLICO
•

MANÓMETRO DESPRESSURIZADO E SELO SEGURANÇA
VIOLADO

Frequênc
ia

X

O quê ? Quem ?

Mensal

X

MANÓMETRO E SELO DE SEGURANÇA PELO RESPONS. DE
SEGURANÇA

Anual

X

TODO O EQUIPAMENTO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
CONFORME A NP4413:2006
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CARRETEL COM CAIXA ou SEM C AIXA
….
UTILIZAÇÃO:
INSTRUÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
PROCEDIMENTOS
DE SEGURANÇA

PRIMEIRA INTERVENÇÃO NO COMBATE A INCÊNDIOS
•

CONSULTAR O PRÓPRIO EQUIPAMENTO

➢

MANTER DISTÂNCIA RELATIVAMENTE AO FOCO DE
INCÊNDIO

➢

ACIONAR OS PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS
Comandos:

Descrição / Utilização

INDICADORES DE
AVARIAS

Porta carretel aberta, agulheta danificada ou destruída,
componentes roubados, carretel danificado, válvula
estragada, fuga de água ou mangueira a pingar, manómetro
avariado, etc.

Verificações
periódicas

Frequênc
ia

X

O quê ? Quem ?
Aspeto geral do carretel . Limpeza do local

Semanal
Mensal

X

Manómetro e aspeto geral do carretel

Anual

X

TODO O EQUIPAMENTO POR EMPRESA ESPECAILIZADA
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A6 PLANO DE FORMAÇÃO
1. Introdução
Os funcionários e colaboradores da Escola Secundária Pedro Nunes devem conhecer
os riscos coletivos, entender as medidas de segurança adotadas e bem como a
organização de segurança estabelecida para a Escola.
Por outro lado, os funcionários e colaboradores da Escola devem ser capazes de
cumprir os procedimentos de natureza preventiva e os de intervenção em caso de
emergência.
Só com uma adequada formação é possível limitar os riscos coletivos, em
complemento às medidas de segurança já adotadas na Escola, garantindo a sua
eficácia.
Assim, o investimento efetuado em equipamentos e sistemas de segurança só
poderá ser devidamente aproveitado se os funcionários e colaboradores da Escola
possuírem uma formação adequada na área da segurança, de modo a poderem agir
de forma harmoniosa com as medidas adotadas.
O presente Anexo ao Plano de Segurança trata do plano de formação em
segurança, isto é, descreve as ações de formação a efetuar, explicitando os
respetivos objetivos, destinatários, matérias a abordar, duração estimada, meios de
apoio didático e modos de avaliação.
Assim, serão descritas as diversas ações de formação em segurança contra
incêndio a concretizar pela Escola:
•

Sensibilização para a segurança, dedicada a todos os funcionários e
colaboradores;

•

Formação para os funcionários e colaboradores que pertencem ao Serviço
de Prevenção e Segurança e, em especial, aos que possuem atribuições
específicas de intervenção em caso de emergência. (Formação em
segurança).

2. Sensibilização para a Segurança
2.1.

Introdução

As ações de sensibilização para a segurança apresentarão, de modo ligeiro, os
riscos coletivos das instalações da Escola e as principais medidas adotadas para
lhes fazer face.
2.2.

Objetivos gerais

Habilitar os destinatários com os conceitos e a informação base sobre as condições
de segurança da Escola, de modo a permitir que fiquem aptos a:
•

Identificar os principais riscos coletivos;

•

Cumprir os procedimentos de prevenção;

•

Entender as medidas físicas de segurança implementadas;
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•

Emitir o alarme e agir em caso de deteção ou de perceção de um incêndio
ou de outra situação de emergência;

•

Evacuar o edifício, em segurança, numa situação de emergência;

•

Identificar os aspetos gerais da organização de segurança.

2.3.

Destinatários

Todos os funcionários e colaboradores da Escola.
2.4.

Conteúdo programático

Os temas a abordar nas ações de sensibilização são os seguintes:
•

•

•

•

O incêndio e os restantes riscos coletivos – 1/2 hora:
o

A combustão (Triângulo e tetraedro do fogo);

o

Produtos da combustão (energia, gases e fumo) e propagação de um
incêndio;

o

Outros riscos coletivos da Escola.

Prevenção na Escola – 1 hora:
o

Medidas de prevenção adotadas;

o

Organização da segurança;

o

Procedimentos genéricos de prevenção.

Procedimentos em caso de emergência – 1/2 hora:
o

Deteção, alarme e alerta;

o

Procedimentos gerais de atuação em caso de emergência;

o

Procedimentos gerais de evacuação.

Prática de extintores – 1 hora:
o

2.5.

Prática de operação com cada um dos tipos de extintores portáteis
existentes na Escola (cada elemento deve atuar com um extintor, pelo
menos, uma vez).

Material de formação

Como material de apoio didático, destacam-se os diapositivos referentes à situação
da Escola, bem como extintores portáteis de todos os modelos nele existentes.
Os formandos que participarem nas ações de sensibilização receberão um conjunto
reduzido de apontamentos versando os seguintes aspetos:
•

Generalidades sobre o fogo, a propagação de incêndios e os riscos mais
significativos da Escola;

•

Aspetos gerais da Organização de Segurança da Escola;

•

Aspetos gerais do Plano de Segurança da Escola, nomeadamente no que se
refere à componente do Plano de Emergência;

•

Instruções Gerais de Segurança adotadas na Escola.
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Metodologia a adotar

A formação será efetuada em simultâneo para a totalidade das pessoas, numa sala
com condições para projeção de transparências e diapositivos.
O grupo será dividido em dois, com dimensão não superior a vinte pessoas, na
sessão de prática de extintores.
O método de formação será, essencialmente, o de exposição oral, complementado
com a demonstração de situações particulares da Escola e prática com extintores.

3. Formação em Segurança
3.1.

Introdução

As ações de formação em segurança são dedicadas aos funcionários e
colaboradores da Escola que, por motivo da sua atividade profissional, lidam com
situações potencialmente de maior risco de incêndio.
3.2.

Objetivos gerais

Habilitar os destinatários com os conceitos, a informação base e os procedimentos
de segurança relacionados com a sua atividade específica de intervenção nas
equipas de segurança, de modo a permitir que fiquem aptos a, no exercício dessa
atividade em consonância com as condições de segurança adotadas na Escola.
•

Minimizar os riscos com que lidam

•

Adotar procedimentos de prevenção

•

Agir pronta e eficazmente em caso de incêndio ou de outra emergência no
seu local de trabalho

•

Descrever e entender genericamente o Plano de Emergência

•

Operar com todos os sistemas e equipamentos de segurança necessários à
sua intervenção específica

3.3.

Destinatários

Todo o pessoal que, por motivo da sua atividade possui atribuições específicas de
intervenção em caso de emergência ou que lida com situações potencialmente de
maior risco de incêndio.
De entre os destinatários destacam-se os seguintes:

3.4.

•

Os que trabalham no Posto de Segurança (Central);

•

Os que exercem funções de vigilância;

•

Os das equipas de primeira intervenção;

•

Os das equipas de evacuação.
Conteúdo programático

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Anexo A6 – Plano de Formação
Versão: 6.0

DATA: maio 22

Pág. 66

As ações de formação em segurança, decorrentes das necessidades e das
atribuições de cada colaborador face à sua intervenção em caso de emergência,
englobam os seguintes temas:
•

•

•

O Plano de Emergência:
o

Estrutura da organização em caso de emergência;

o

Ações a desencadear;

o

Atribuições e responsabilidades;

o

Procedimentos especiais de segurança – aspetos gerais;

o

Atuação específica em caso de emergência;

o

Procedimentos de alarme e alerta;

o

Procedimentos de Evacuação.

Procedimentos de 1ª intervenção:
o

Métodos de extinção de incêndios;

o

Agentes extintores;

o

Proteção e segurança individual no combate a incêndios;

o

Procedimentos específicos de intervenção.

Prática de combate a incêndios com água:
o

3.5.

Prática de operação com as bocas de incêndio da RIA da Escola (cada
elemento deve atuar em todas as posições de uma equipa que
manobre uma linha de mangueiras da RIA, nas situações de ataque a
um incêndio e de proteção, pelo menos, uma vez).

Material de formação

Como material de apoio didático, destacam-se os diapositivos referentes a cada
atividade profissional específica alvo da ação de formação.
Os formandos que participarem nas ações de formação particular de segurança
receberão um conjunto reduzido de apontamentos versando os temas enunciados.
3.6.

Metodologia a adotar

A formação será efetuada em grupos de dimensão não superior a vinte pessoas,
numa sala com condições para projeção de transparências e diapositivos e, em
certos casos, nos locais onde se exerce cada atividade profissional específica, alvo
da ação de formação.
O método de formação será, essencialmente, o de exposição oral, complementado
com a demonstração de situações inerentes à atividade da Escola.
4. Considerações Finais
O Plano de Formação constante do presente documento só terá eficácia se forem
atendidos os seguintes fatores críticos, determinantes do seu sucesso:
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•

O Plano será encarado como um todo, e constituído por ações de formação,
intimamente relacionadas entre si, pelo que não será satisfatório o seu
cumprimento parcial;

•

O Responsável de Segurança da Escola está empenhado na concretização
do Plano e, sobretudo, na criação de condições que tornem atrativa a
frequência das ações de formação;

•

Para concretizar as ações previstas neste Plano, será escolhida uma ou
mais entidades competentes e que tenham provas dadas em formação em
segurança;

•

Todas as ações de formação serão avaliadas pelo Serviço de Segurança da
Escola, ao seu mais alto nível (Delegado de Segurança), para garantir o
cumprimento dos respetivos objetivos;

•

A referida avaliação constará dos registos de segurança;

•

Será efetuada uma nova ação de formação em segurança sempre que se
verifique que existe um número significativo de funcionários ou
colaboradores que dela necessitem;

•

As ações constantes do Plano de Formação serão repetidas com uma
frequência a definir para cada uma delas, assumindo um carácter de
reciclagem para os que já as frequentaram no passado;

•

Este Plano deve ser encarado como um documento dinâmico, portanto
adaptável a novas condições de segurança da Escola, às conclusões que se
retirarem dos exercícios de simulação (simulacros) ou a outras situações
que impliquem a sua reformulação.
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A7 MODELOS PARA REGISTOS DE SEGURANÇA
Os registos de segurança (somente títulos) a manter na Escola Pedro
Nunes são os seguintes:
•

Relatórios de vistoria, inspeção e fiscalização;
(Os relatórios são elaborados pelas respetivas entidades)

Modelo a adotar:

Data

Atividade
Vistoria

Entidade

Inspeção

Nome

Ref.ª a

Técnico
Nome

Função

Relatório Observ.
a)

Rubrica

a) Incluir a referência ao relatório de vistoria/inspeção a anexar.

•

Relatórios de anomalias relacionadas com as instalações técnicas e
com os equipamentos ou sistemas de segurança

Modelo a adotar:
Instalação
Data

Equipamento

Local

a)

Descrição sucinta

Data da
resolução

Ref.ª a
Relatório
b)

Rubrica

a) Identificar a instalação ou o equipamento (instalações técnicas de edifícios ou sistemas e
equipamentos de segurança).
b) Incluir a referência ao relatório de reparação a anexar. Os relatórios incluirão a descrição, impacte,
data da comunicação e data da resolução da anomalia.

•

Relação das ações de manutenção efetuadas nas instalações técnicas,
equipamentos ou sistemas de segurança
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Modelo a adotar:
Instalação
Data

Equipamento
a)

Identificação da
entidade (interna ou
externa)
Entidade

Ref.ª a
Relatório
b)

Técnico

Observações

Rubrica

a) Identificar a instalação ou o equipamento (instalações técnicas de edifícios ou sistemas e
equipamentos de segurança).
b) Incluir a referência ao relatório de manutenção (preventiva, curativa ou evolutiva) a anexar.

•

Descrição das modificações, alterações e trabalhos perigosos efetuados
(a elaborar após autorização pelo Delegado de Segurança)

Modelo a adotar:

Data

Local ou
instalação
a)

Identificação da
entidade
executante
(interna ou
externa)
Entidade

Ref.ª a
Autorização
b)

Ref.ª a
Relatório
c)

Observ.

Rubrica

Técnico
Resp.

a) Identificar os espaços ou a instalação objeto de modificação, alteração ou trabalho perigoso.
b) Incluir a referência ao documento de autorização da intervenção.
c) Incluir a referência ao relatório da intervenção.

•

Relatório das ocorrências relacionadas com a segurança em geral
(a elaborar pelo Delegado de Segurança)

Modelo a adotar:
Ação subsequente
Data

•

Hora

Ocorrência

Local

Tipo de
ação

Rubrica
Entidade

Respons.

Cópias dos relatórios de intervenção das forças de socorro e de segurança
(a elaborar pelas respetivas entidades)
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Modelo a adotar:

Data

Hora

Ocorrência

Local

Intervenção a)
Entidade

Resp.

Ref.ª a
Relatório
b)

Observ

Rubrica

a) Identificar as entidades externas intervenientes.
b) Incluir a referência ao relatório da intervenção.

•

Relatórios das ações de formação

Modelo a adotar:

Data

Título da
ação

Identificação da entidade
formadora
Entidade
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Relatórios dos exercícios de simulação

Modelo a adotar:
Data:

Hora:

1- Identificação do Cenário de
Emergência
Incêndio

Explosão

Outro

_____________________

2- Breve descrição:

3- O sinal de alarme foi reconhecido pelos ocupantes da
Escola?
Sim

Não

4- A evacuação dos edifícios foi efetuada com calma e ordem?
Sim

Não

5- Os ocupantes reuniram-se todos no Ponto de Encontro
respetivo?
Sim

Não

6- Tempo de evacuação (decorrido entre o sinal de alarme e a chegada de
todos os ocupantes ao Ponto de Encontro) _________________minutos
7- Houve participação de entidades externas?
Sim

Quais?
Bombeiros

PSP

Proteção Civil

Não
8- Tempo decorrido entre o sinal de alarme e a chegada à Escola dos meios
de socorro ______________________minutos
9- Tempo decorrido entre o sinal de alarme e o fim do
simulacro? _________________minutos
10- Identificação dos observadores

11- Não conformidades, aspetos a melhorar e ações corretivas
Refª

Não conformidade /
Aspeto a melhorar
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A8 ENTIDADES A CONTACTAR EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
ENTIDADE

N.º TELEFONE

NÚMERO EUROPEU DE
EMERGÊNCIA

112

REGIMENTO DE
SAPADORES BOMBEIROS
DE LISBOA

808 215 215

SERVIÇO MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO CIVIL DE
LISBOA

218 173 100

INEM – CODU DE LISBOA

(Via 112)

INTOXICAÇÕES – CENTRO
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO

808 250 250

PSP – 22.ª Esquadra –
Rato

213 513 633

PSP – Comando
Metropolitano de LISBOA

217 654 242

ROTURAS
VIA
PÚBLICA

ÁGUA –
PIQUETE
EMERGÊNCIA FALTAS DE
ÁGUA

800 201 600

ELETRICIDADE – PIQUETE
EMERGÊNCIA

800 506 506

GÁS – PIQUETE
EMERGÊNCIA

800 201 722

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

800 222 425

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Anexo A9 – Instruções Gerais de Segurança
Versão: 6.0

DATA: maio 22

Pág. 74

A9 INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Destinam-se à totalidade dos professores, funcionários, colaboradores e alunos da
Escola e serão afixadas (na totalidade ou resumidas) em pontos estratégicos, em
particular junto das entradas, ou incorporadas nas plantas de emergência, por
forma a assegurar a sua ampla divulgação:

IG 1 - Incêndio
•

Se sentir cheiro a queimado ou qualquer outro sinal que o faça suspeitar da
existência de um incêndio, mesmo que não haja fumo nem chamas visíveis,
deve acionar uma botoneira de alarme ou contactar o posto de segurança
(extensão telefónica n.º 100);

•

Se descobrir um incêndio proceda como referido no ponto anterior;

•

Se souber atuar sobre o foco de incêndio, use o extintor portátil que se
encontrar nas imediações e que seja adequado;

•

Se não conseguir extinguir o fogo ou se verificar que há muito fumo
acumulado, deve abandonar o local, baixando-se enquanto caminha, para
evitar respirar o fumo;

•

Se ficar preso num compartimento com fumo, deve manter-se junto ao solo,
onde o ar é mais respirável. Se possível, abrir uma janela e assinalar a sua
presença;

•

Se tocar numa porta e estiver quente, não abrir. Deve procurar outra saída;

•

Se ocorrer uma explosão, deve procurar sair, sem correr, pelo lado contrário
àquele donde proveio o ruído. Podem ocorrer, a curto prazo, outras
explosões;

•

Dirija-se para o exterior, sem voltar para trás;

•

Nunca utilize os elevadores. Desloque-se pelas escadas;

•

Uma vez no exterior, dirija-se para o Ponto de Encontro.

IG 2 – Sismo
Caso ocorra um abalo sísmico, deve:
- Durante o abalo
•

Manter a calma e acalmar as outras pessoas;

•

Não sair do local;

•

Procurar refúgio debaixo de mesas, junto de um pilar ou paredes mestras, no
canto da sala ou no vão da porta;
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•

Não se colocar sob estruturas suspensas ou junto a armários, estantes ou
outros locais onde estejam materiais, produtos ou equipamentos
armazenados em altura;

•

Não correr;

•

Não utilizar elevadores;

•

Apagar quaisquer chamas ou outras fontes de ignição;

•

Desligar as máquinas e outros equipamentos elétricos;

•

Afastar-se dos vidros;

•

Usar somente o telefone para situações urgentes, para não sobrecarregar as
linhas.

- Após o abalo sísmico
•

Seguir as instruções do grupo de evacuação;

•

Ajudar as pessoas que estiverem nervosas;

•

Estar preparado para a existência de réplicas;

•

Não passar onde houver fios elétricos soltos e não tocar em objetos
metálicos que estejam em contacto com eles;

•

Dirija-se ao ponto de encontro, afastando-se de edifícios e de estruturas
elevadas;

•

Se alguém tiver sido vítima de acidente, deve contactar de imediato o posto
de segurança (extensão telefónica n.º 100)

IG 3 – Fuga de gás
Caso sinta cheiro a gás ou se aperceba de uma fuga de gás combustível deve:
•

Não fumar, não fazer lume, nem provocar faíscas;

•

Se possível, apagar chamas;

•

Não ligar nem desligar aparelhos elétricos das tomadas, nem interruptores;

•

Abrir janelas e portas, se forem para o exterior;

•

Abandone o espaço afetado acompanhado por todos os outros ocupantes,
dirigindo-se para o exterior do edifício;

•

Informar o Posto de Segurança recorrendo a um telefone fora do espaço
afetado (extensão telefónica n.º 100);

•

Seguir as instruções do grupo de 1.ª intervenção.

IG 4 – Evacuação
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Sinal de evacuação: sirenes do sistema de deteção de incêndios ou indicação verbal
de pessoal qualificado da Escola. O que deve fazer quando ouvir o sinal de
evacuação:
•

Sair do local, seguindo as instruções da equipa de evacuação;

•

Não correr;

•

Não utilizar os elevadores;

•

Auxiliar pessoas com limitações ou perturbadas;

•

Não voltar atrás para recolher objetos pessoais ou outros;

•

Dirigir-se ao Ponto de Encontro através da saída para o exterior mais
próxima;

•

Não regressar ao edifício afetado até que tal seja autorizado pelos
responsáveis da Escola;

•

Manter sempre a calma – Lembre-se que a Escola tem uma estrutura de
prevenção e de intervenção bem organizada e apta a fazer face às situações
de emergência;

•

A sua saída do local vai permitir, a quem deve intervir, fazê-lo em toda a
segurança para que a Escola ultrapasse rapidamente o incidente e retome a
normalidade o mais cedo possível.
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A10 INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA
IP 1 – Cozinha e sala de preparação
Medidas preventivas:
•

Não ligar / desligar equipamentos não estando habilitado para tal;

•

Não armazenar produtos combustíveis ou outros materiais não relacionados
com a atividade da cozinha;

•

Não colocar aerossóis ou quaisquer produtos combustíveis junto aos fogões e
chapas de confeção;

•

Manter o espaço limpo e devidamente sinalizado;

•

Proceder à limpeza periódica dos filtros das hottes;

•

Proceder à manutenção preventiva periódica, de acordo com o programa
elaborado;

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança. Importa garantir que
estão desligados todos os equipamentos desnecessários. Fechar a válvula do
gás combustível quando do fecho do serviço;

•

Proceder a reparações ou novas instalações só por pessoal habilitado e com
autorização do Delegado de Segurança e Responsável da Manutenção.

Se ocorrer um incêndio:
•

Premir o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o posto de
segurança (telefone n.º 100);

•

Fechar o gás na válvula de segurança da zona ou na de corte geral;

•

Proceder ao corte da alimentação de energia elétrica nos quadros parciais;

•

Utilizar a manta ignífuga ou o extintor instalado, de acordo com as instruções
de atuação;

•

Cortar a corrente elétrica no quadro parcial e relativo a esta área;

•

Se não conseguir dominar a situação, fechar as portas e janelas e abandonar
o local;

•

As portas só deverão voltar a ser abertas por pessoal treinado para o efeito.

Se ocorrer uma fuga de gás
•

Fechar a válvula de segurança da zona ou na de corte geral;

•

Não fazer lume e procurar extinguir eventuais chamas;

•

Não acionar nenhum interruptor;

•

Abrir as portas e janelas, para o exterior;

•

Abandonar o local;
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Comunicar o acidente ao Posto de Segurança (telefone n.º 100).

IP 2 – Compartimento dos lixos
Medidas preventivas:
•

Manter os diversos tipos de lixo devidamente acondicionados nos respetivos
compartimentos e contentores por pessoal habilitado para tal;

•

Manter os locais arrumados e devidamente sinalizados;

•

Não exceder os espaços destinados a esta atividade;

•

As instalações e equipamentos apenas devem ser verificadas por
profissionais habilitados e competentes, de acordo com as instruções dos
fabricantes, e pelo menos uma vez por ano;

•

Sempre que detete uma avaria, comunique de imediato ao responsável de
modo que sejam realizadas imediatamente as reparações necessárias.

Se ocorrer um incêndio:
•

Premir o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o posto de
segurança (telefone n.º 100);

•

Utilizar os meios à disposição para combate a incêndio;

•

Não usar meios de extinção se o não souber fazer. Se os desperdiçar priva,
quem está habilitado a fazê-lo, da sua utilização;

Caso não consiga dominar a situação:
•

Proceder ao corte da alimentação de energia elétrica nos quadros parciais;

•

Abandonar o local caminhando o mais baixo possível se houver invasão de
fumo;

•

Contactar de imediato o posto de segurança (telefone n.º 100);

•

Aguardar pela equipa de segurança em local seguro próximo do local
sinistrado.

IP 3 – Arrumos e Armazéns
São locais de acesso restrito, só podendo nele entrar os funcionários, prestadores
de serviços ou colaboradores da Escola devidamente autorizados pelo RS ou pelo
Delegado de Segurança. Quaisquer visitas de outras pessoas só poderão ocorrer
pontualmente, mediante autorização casuística do RS ou do Delegado de Segurança
e sempre acompanhadas por um funcionário ou colaborador autorizado.
Medidas preventivas:
•

Não ligar / desligar nem operar equipamentos se não estiver habilitado para
tal;
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•

Não armazenar produtos combustíveis ou outros materiais não relacionados
com esta atividade;

•

Manter o compartimento limpo e devidamente arrumado e sinalizado;

•

Tomar as precauções especiais no armazenamento e manipulação de
matérias perigosas, nomeadamente no que refere às inflamáveis, tóxicas e
corrosivas e atenda, também, à incompatibilidade entre algumas delas;

•

Não manter neste local matérias perigosas em quantidade superior ao
necessário para uma semana de atividade;

•

Transportar os produtos químicos sempre de modo seguro;

•

Antes de manipular uma substância inflamável extinguir todas as chamas;

•

Proceder à manutenção preventiva periódica, de acordo com o programa
elaborado;

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança. Nomeadamente, garanta
que estão desligados todos os equipamentos desnecessários;

•

Proceder a alterações de armazenagem só por pessoal habilitado e com
autorização do Responsável pelo armazém e do Delegado de Segurança.

Se ocorrer um incêndio:
•

Premir o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o posto de
segurança (telefone n.º 100);

•

Atuar sobre o foco de incêndio com o meio de extinção adequado recorrendo
a um extintor, sem correr riscos;

Caso não consiga dominar a situação:
•

Sem correr riscos, retirar os produtos mais sensíveis ou de mais fácil
combustão;

•

Fechar as portas e janelas. As portas só deverão voltar a ser abertas por
pessoal treinado para o efeito;

•

Proceder ao corte da alimentação de energia elétrica nos quadros parciais;

•

Abandonar o local caminhando o mais baixo possível se houver invasão de
fumo;

•

Contactar de imediato o posto de segurança (telefone n.º 100);

•

Aguardar pela equipa de segurança em local seguro próximo do local
sinistrado.

IP 4 – Áreas Técnicas
Esta área técnica é um local de acesso restrito, só podendo nela entrar os
funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores da Escola devidamente
autorizados pelo Delegado de Segurança ou responsável da manutenção. Quaisquer
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visitas de outras pessoas só poderão ocorrer pontualmente, mediante autorização
casuísticas do Delegado de Segurança e sempre acompanhadas por um funcionário
ou colaborador autorizado.
Medidas preventivas:
•

Não ligar / desligar equipamentos não estando habilitado para tal;

•

Manter a área técnica onde se encontra limpa e devidamente sinalizada;

•

Proceder à manutenção preventiva periódica, de acordo com o programa
elaborado;

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança;

•

Proceder a reparações só por pessoal habilitado e com autorização do
Delegado de Segurança

•

Em caso de incêndio:

•

Premir o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o posto de
segurança (telefone n.º 100);

•

Atacar o incêndio com os extintores existentes no local, (de preferência de
CO2), sem correr riscos;

•

Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas) sobre
instalações elétricas;

•

Se não conseguir extinguir o incêndio, abandonar o local, fechar as portas;

•

Proceder ao corte da alimentação de energia elétrica nos quadros parciais;

•

As portas só deverão voltar a ser abertas por pessoal treinado para o efeito.

IP 4 – Laboratórios e salas de apoio
Medidas preventivas:
•

Se for aluno, não trabalhar neste local sem ser acompanhado por um
docente ou por um funcionário da Escola;

•

Tomar as precauções especiais no armazenamento e manipulação das
matérias perigosas, nomeadamente no que refere às inflamáveis, às tóxicas
e às corrosivas e atenda, também, à incompatibilidade entre algumas delas.
Não manter neste local matérias perigosas em quantidade superior ao
necessário para dois dias de atividade; transportar os produtos químicos
sempre de modo seguro;

•

Antes de manipular uma substância inflamável extinga todas as chamas;

•

Verificar todos os equipamentos, de acordo com as instruções dos respetivos
fabricantes, pelo menos, uma vez por mês;
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•

Promover a verificação das instalações e equipamentos técnicos por
profissionais habilitados e competentes, de acordo com as instruções dos
respetivos fabricantes e pelo menos uma vez por ano;

•

Promover a realização imediata das
improvisando;

•

Não utilizar instalações elétricas provisórias;

•

O espaço deve estar permanentemente limpo (evite a acumulação de lixo ou
de desperdícios e efetue a sua remoção diária);

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança. Nomeadamente, garanta
que estão desligados todos os equipamentos. Se existirem instalações de
combustíveis, garanta que está cortada a sua alimentação.

reparações necessárias,

não

as

Se ocorrer um incêndio neste local:
•

Manter sempre a calma. Preste auxílio rápido e eficiente, em primeiro lugar
às pessoas, nunca se colocando em perigo;

•

Proceder imediatamente ao corte geral da alimentação de combustíveis e ao
corte de energia elétrica no quadro parcial mais próximo;

•

Se possível, tentar extinguir o foco de incêndio utilizando o extintor mais
próximo ou a manta ignífuga existente no laboratório. Tal só deve ser
efetuado se souber atuar com ele e se o puder fazer de forma segura;

•

Nunca utilizar água sobre a instalação elétrica, mesmo com corte de energia;
é sempre de admitir uma ligação acidental ou um erro no corte (usar
extintores de Pó Químico ou CO2 ou a manta ignífuga);

•

Caso não consiga extinguir o foco de incêndio, abandone a sala, fechando a
porta sem a trancar quando todos a tiverem abandonado;

•

Avisar imediatamente as pessoas que se encontram nas proximidades e
pressione o botão de alarme de incêndio ou ligue para o Posto de Segurança
(telefone n.º 100) – e dê a localização exata e a natureza do incêndio.
Quanto mais precoce for o alarme, mais fácil será o combate ao fogo;

•

Se for seguro, manter-se nas proximidades do local do incêndio para guiar o
grupo de 1.ª Intervenção da Escola, executando as ações de apoio que lhe
forem solicitadas por esse grupo;

•

Se não for seguro, abandonar o edifício, cumprindo as instruções gerais de
evacuação;

EM CASO DE INCÊNDIO NOUTRO LOCAL,
•

ao ouvir o sinal de alarme

Se for o docente ou técnico do laboratório, verifique rapidamente que tudo se
encontra de acordo com as regras de segurança. Nomeadamente, garanta

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Anexo A10 – Instruções Particulares de Segurança
Versão: 6.0

DATA: maio 22

Pág. 82

que estão desligados todos os equipamentos (incluindo a alimentação de
combustíveis e de energia elétrica ao laboratório). Depois abandone o
laboratório, fechando a porta sem a trancar, garantindo que todos os
restantes ocupantes também o abandonaram;
•

Abandone o edifício, cumprindo as instruções gerais de evacuação.

IP 6 – Posto de segurança
Este local é de acesso restrito, só podendo nele entrar os funcionários, prestadores
de serviços ou colaboradores da Escola devidamente autorizados pela Direção.
Qualquer permanência de outras pessoas só poderá ocorrer pontualmente,
mediante autorização casuísticas do Delegado de Segurança ou da Direção e
sempre acompanhadas por um funcionário ou colaborador autorizado.
Medidas preventivas:
•

Não ligar / desligar equipamentos não estando habilitado para tal;

•

Não armazenar produtos combustíveis ou outros materiais não relacionados
com esta atividade;

•

Manter o espaço limpo;

•

Garantir o acesso a todos os equipamentos e comandos existentes, testando
a sua operacionalidade quando entra ao serviço, de acordo com o programa
elaborado;

•

Colocar a central de deteção a operar no modo diurno, logo que entra ao
serviço na receção e verificar se mudou para o modo noturno antes de
terminar o serviço na receção;

•

Se detetar uma avaria, comunicar de imediato esse facto ao Responsável de
Manutenção e ao Delegado de Segurança;

•

Não abandonar a receção, no horário de serviço, sem que exista alguém
capacitado para a guarnecer;

•

Proceder a reparações só por pessoal habilitado e com autorização do
Delegado de Segurança.

Em caso de incêndio ou de aparecimento de fumo:
•

Dar de imediato o alarme;

•

Atacar o incêndio com os extintores existentes (de preferência de CO2);

•

Se não conseguir extinguir o incêndio tentar, pelo menos, circunscrevê-lo
protegendo os restantes equipamentos da receção, sem correr riscos.

Relações com a Comunicação Social
O relacionamento com os meios de comunicação social constitui um aspeto muito
delicado, pois é um elemento chave na formação da consciência pública quanto à
gravidade de uma situação. É, pois, importante que seja só o Responsável de
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Segurança ou o seu representante, a prestar as informações à comunicação social,
em cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos.
Porém o operador da central tem de estar preparado para prestar o seu
atendimento de forma competente pelo que, caso seja contactado pela
comunicação social, deve cumprir as recomendações gerais de atendimento ao
público e, ainda, o seguinte:
•

Informar que quem poderá prestar informações sobre qualquer a ocorrência
é o RS. Se estiver autorizado pode fornecer o seu contacto;

•

O único tipo de informação que deverá prestar resume-se a confirmar a
existência de uma ocorrência, a sua localização e os meios do corpo de
bombeiros que estão empenhados na prestação do serviço. Não prestar
qualquer outra informação, nomeadamente sobre o ponto de situação,
causas, número e identidade de eventuais vítimas, responsabilidades, etc.;

•

Falar de maneira que seja compreendido, evitando os termos técnicos
específicos pois não são entendidos pelo público em geral;

•

Nunca mentir, especular ou emitir opiniões pessoais;

•

Se lhe tiver sido entregue pelo RS alguma nota que possa divulgar, deve
limitar-se a lê-lo de forma pausada, sem efetuar quaisquer comentários ou
considerações adicionais;

•

Não efetuar qualquer comentário, nem confirmar ou desmentir qualquer
informação com que algum jornalista o confronte. No entanto, deve procurar
evitar a expressão «não comento»;

•

Reagir às questões mais «quentes» com calma e de forma planeada. Fazer
uma pausa e estruturar mentalmente a resposta antes de começar a falar.
Na maioria dos casos a sua resposta deve ser do tipo «não disponho de
informação suficiente para o(a) poder apoiar».

IP 7 – Central de bombagem
Este local é de acesso restrito, só podendo nele entrar os funcionários, prestadores
de serviços ou colaboradores da Escola devidamente autorizados pelo Delegado de
Segurança ou pelo responsável da manutenção. Quaisquer visitas de outras
pessoas só poderão ocorrer pontualmente, mediante autorização casuísticas do
Delegado de Segurança e sempre acompanhadas por um funcionário ou
colaborador autorizado.
Medidas preventivas:
•

Não ligar / desligar equipamentos não estando habilitado para tal;

•

Não armazenar produtos combustíveis ou outros materiais não relacionados
com esta atividade;

•

Manter o compartimento limpo e devidamente sinalizado;
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•

Se detetar uma avaria, comunicar de imediato esse facto ao Responsável de
Manutenção e ao Delegado de Segurança;

•

Proceder à manutenção preventiva periódica, de acordo com o programa
elaborado;

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança. Nomeadamente, garantir
que estão desligados todos os equipamentos desnecessários e se as bombas
estão em modo automático;

•

Proceder a reparações só por pessoal habilitado e com autorização do
Responsável de Manutenção.

Em caso de incêndio:
•

Premir o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o Posto de
Segurança (telefone n.º 100);

•

Atacar o incêndio com extintores existentes no local, (de preferência de CO2),
sem correr riscos;

•

Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água (espumas);

•

Se não conseguir extinguir o incêndio, abandonar o local, fechando as
portas;

•

As portas só deverão voltar a ser abertas por pessoal treinado para o efeito;

•

Se possível, aguardar pelo grupo de 1.ª intervenção junto ao compartimento
da central.

IP 9 – Arquivo / Informática
São locais de acesso restrito, só podendo nele entrar os prestadores de serviços ou
colaboradores da Escola devidamente autorizados pelo Delegado de Segurança.
Quaisquer visitas só poderão ocorrer pontualmente, mediante autorização do
Delegado de Segurança e sempre acompanhadas por um funcionário ou
colaborador autorizado.
Medidas preventivas:
•

Se for aluno, não trabalhar neste local sem ser acompanhado por um
docente ou por um funcionário da Escola;

•

Verificar todos os equipamentos, de acordo com as instruções dos respetivos
fabricantes, pelo menos, uma vez por mês;

•

Fazer verificar as instalações e equipamentos técnicos por profissionais
habilitados e competentes, de acordo com as instruções dos respetivos
fabricantes e pelo menos uma vez por ano;

•

Promover a realização imediata das
improvisando;
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•

Não utilizar instalações elétricas provisórias;

•

O espaço deve estar permanentemente limpo (evitar a acumulação de lixo ou
de desperdícios e efetuar a sua remoção diária);

•

Ao abandonar este local faça uma inspeção detalhada para verificar que tudo
se encontra de acordo com as regras de segurança. Nomeadamente, garanta
que estão desligados todos os equipamentos.

Se ocorrer um incêndio neste local:
•

Manter sempre a calma. Preste auxílio rápido e eficiente, em primeiro lugar
às pessoas, nunca se colocando em perigo;

•

Se possível, tentar extinguir o foco de incêndio utilizando o extintor mais
próximo ou a manta ignífuga existente. Tal só deve ser efetuado se souber
atuar com ele e se o puder fazer de forma segura;

•

Nunca utilizar água sobre uma instalação elétrica, mesmo com corte de
energia; é sempre de admitir uma ligação acidental ou um erro no corte
(usar extintores de Pó Químico ou CO2 ou a manta ignífuga);

•

Caso não consiga extinguir o foco de incêndio, abandone a sala, fechando a
porta sem a trancar quando todos a tiverem abandonado;

•

Abandonar o local caminhando o mais baixo possível se houver invasão de
fumo;

•

Aguardar pela equipa de segurança em local seguro próximo do local
sinistrado.

•

Proceder imediatamente ao corte geral da energia elétrica no quadro parcial
mais próximo;

•

Avisar imediatamente as pessoas que se encontram nas proximidades e
pressione o botão de alarme de incêndio ou ligue para o Posto de Segurança
(telefone n.º 100) e dê a localização exata e a natureza do incêndio. Quanto
mais precoce for o alarme, mais fácil será o combate ao fogo;

•

Se for seguro, manter-se nas proximidades do local do incêndio para guiar o
grupo de 1.ª Intervenção da Escola, executando as ações de apoio que lhe
forem solicitadas por esse grupo;

•

Se não for seguro, abandonar o local, cumprindo as instruções gerais de
evacuação.
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A11 INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA
IE 1 – Ameaça de bomba
Se receber uma chamada telefónica com ameaça de bomba, deve:
•

Manter a calma e responder ao interlocutor com a habitual cortesia que
utiliza nas chamadas telefónicas;

•

Anotar o grupo data-hora da ocorrência;

•

Perguntar:
 Onde está colocada a bomba;
 Quando vai rebentar;
 Qual é o aspeto exterior do volume;
 Que tamanho tem;
 Qual o tipo (explosiva ou incendiária);
 Qual a razão da sua colocação;
 Se pode ser desativada;

•

Procurar colher elementos que permitam posterior identificação do seu
interlocutor, verificando se:
 Homem/mulher, adulto/jovem, idade aproximada;
 Voz: alta, baixa, normal, disfarçada, rouca;
 Fala: rápida, lenta distinta, distorcida, a gaguejar, nasal, embriagada;
 Linguagem: boa, má, abusiva, obscena;
 Sotaque: estrangeiro, regional, disfarçado;
 Estado de espírito: calmo, zangado, risonho, racional, irracional, coerente,
incoerente, emocionado, embriagado;

•

Pedir para o interlocutor repetir, alegando não estar a ouvir bem;

•

Manter o interlocutor a falar o máximo de tempo possível;

•

Tentar identificar ruídos:
 Escritório, oficina;
 Ruídos de trânsito, comboios, aviões;
 Pessoas, animais;
 Risos, festa, confusão, silêncio;
 Quando desligar o telefone, contactar, de imediato, o Delegado de
Segurança, fornecendo toda a informação de que dispõe;

•

Não espalhar a notícia para não causar pânico.
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IE 2 – Alerta – Operadores da receção e vigilantes
O alerta aos bombeiros (RSB Lisboa) será dado imediatamente após o acionamento
do Plano de Emergência ou por determinação do Delegado de segurança (ou o seu
substituto).
Este alerta será simples e claro, de modo a prestar o máximo de informações aos
bombeiros. Os procedimentos a cumprir são os seguintes:
•

Identificar-se de imediato – «Escola Pedro Nunes, fala … (indique o seu
nome) …»;

•

Indicar a morada exata da Escola certificando-se que os bombeiros
conhecem perfeitamente a sua localização. Caso não conheçam, forneça,
com precisão, todos os detalhes sobre a localização e, se necessário,
orientações sobre o melhor caminho para lá chegar;

•

Descrever com precisão o tipo de ocorrência. Fornecer todas as informações
sobre o tipo de acidente, em especial se há vítimas, seu estado e número,
bem como sobre a extensão e gravidade do incêndio. Deve também informar
a localização do incêndio no edifício (piso e tipo de local afetado) e eventuais
dificuldades de evacuação dos ocupantes;

•

Prestar todas as informações que os bombeiros solicitem e esclarecer todas
as suas dúvidas;

•

Fornecer o número do telefone que está a utilizar, mesmo se os bombeiros,
que o costumam pedir, o não façam;

•

Manter sempre a calma e falar pausadamente durante toda a chamada;

•

Quando terminar a chamada, desligar o telefone e aguardar junto a ele, pois
os bombeiros costumam confirmar a chamada e, eventualmente, solicitar
mais informações nessa altura.

IE 3 – Evacuação – Todas as equipas
A evacuação dos espaços do edifício será orientada por, pelo menos, dois
elementos para cada piso – guia e cerra-fila – que cumprirão os procedimentos a
seguir indicados.
O cerra-fila terá ainda a responsabilidade de verificar da total evacuação do piso.
O Plano de Evacuação, em princípio parcial, deve ser acionado quando o Delegado
de segurança (ou o seu substituto), ou o seu substituto na direção das operações,
constatar da sua necessidade e devem ter-se em conta as seguintes
recomendações:
•

Todas as pessoas presentes na área afetada devem ser encaminhadas para o
exterior, pelas saídas mais próximas, orientando-se o tráfego segundo as
vias evacuação utilizáveis (corredores e escadas), nunca recorrendo aos
elevadores;
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•

Essa deslocação deve ser efetuada com ordem, calma e rapidez;

•

O Grupo de Evacuação deve tomar todas as medidas para evitar o pânico,
apoiando e tranquilizando as pessoas em evacuação e, caso se desencadeie
uma situação de pânico, acalmar os mais descontrolados;

•

Evitar aglomerações, pois aumentam o pânico. Quando existam, devem
constituir-se grupos de menos de 20 pessoas;

•

A evacuação deve ser orientada para espaços amplos ao ar livre e daí para o
Ponto de Encontro no exterior;

•

Uma vez no Ponto de Encontro, as pessoas evacuadas devem ser
acompanhadas permanentemente nesse local por, pelo menos, um elemento
do Grupo de Evacuação, que atuará como responsável desse local;

•

O elemento do Grupo de Evacuação que é responsável pelo Ponto de
Encontro deve:
 Certificar-se da saída de todos os ocupantes;
 Não permitir o regresso ao local sinistrado.

Os alunos ou outras pessoas que possuam alguma incapacidade que os impeça de
evacuar o edifício pelos seus próprios meios serão apoiados nessa evacuação pelos
seus colegas, professores ou outros funcionários da Escola, assumindo o docente,
também nesse caso, o controlo dessa evacuação.
No caso das condições do incêndio impossibilitarem a evacuação em segurança de
um dado espaço, o docente deve assumir a liderança do grupo de alunos e cumprir
os procedimentos aplicáveis.
Impossibilidade de evacuação de um grupo de pessoas
Caso se verifique ser impossível a evacuação de um dado grupo de pessoas por as
condições do incêndio o não permitirem, pelo menos um dos elementos do Grupo
de Evacuação deve manter-se junto desse grupo de pessoas na sala onde se
encontra ou na sua vizinhança. Esse elemento do Grupo de Evacuação deve
proceder da seguinte forma:
•

Acalmar a pessoas em causa e mantê-las estáveis;

•

Fechar (sem trancar) e calafetar a(s) porta(s) de comunicação entre o local
em que se encontram e os locais afetados pelo incêndio e suas
manifestações (chamas, fumo ou gases de combustão);

•

Se possível, comunicar (por telefone) à receção a existência de um grupo de
pessoas impossibilitada de evacuar o edifício, indicando a sua localização
exata e o seu número. Deve, também, ser pedido para, periodicamente
(cinco em cinco minutos, no máximo), ser feito um contacto telefónico entre
a receção e esse local;

•

Se possível, sinalizar para o exterior a presença de pessoas em dificuldade
de evacuação recorrendo às janelas do local onde se encontram.

Plano de Segurança_ PN, 160322 versao 6

Escola Secundária Pedro Nunes
Plano de Segurança
Anexo A11 – Instruções Especiais de Segurança
Versão: 6.0

DATA: maio 22

Pág. 89

Comprovação da evacuação total do edifício
Deve ser comprovado que não existem pessoas no edifício para as quais foi dada
ordem de evacuação, exceto as pertencentes à equipa de segurança do
estabelecimento por via das atividades que lhes compete realizar em situação de
emergência e apenas caso seja considerado que a sua permanência não põe em
risco a sua segurança física.
Essa comprovação é efetuada, essencialmente, pelos seguintes dois processos:
•

Análise, em cada Ponto de Encontro, se todas as pessoas das áreas afetadas
efetivamente evacuaram o edifício, método que não dá garantias de ser
totalmente seguro, dado o tipo de ocupação dos espaços do
estabelecimento;

•

Busca em cada piso/Zona, caso seja seguro, efetuada pela equipa de
evacuação desse piso/Zona, que complementa o método anterior. Devem ser
inspecionados todos os espaços (salas de aula, laboratórios, salas de
professores, locais administrativos, compartimentos técnicos, instalações
sanitárias, etc.) mesmo que tenham as portas trancadas, abrindo-as com a
chave de emergência. A inspeção desses locais deve ser efetuada de forma
sistemática e o mais detalhadamente que for possível. No caso do piso do
incêndio, antes de abrir uma porta deve-se apalpá-la com a palma da mão
para detetar a existência de fogo no seu interior.

IE 4 – Evacuação – Professores
Os professores que estejam a ministrar uma aula ou outra atividade letiva
equivalente, na altura do alarme de incêndio, assumem a responsabilidade por
todos os alunos que estão a participar nessa atividade.
Assim, para além do cumprimento das instruções de segurança (gerais e
particulares) constantes destes Plano, esses docentes devem, face a um alarme de
incêndio:
•

Manter a calma em todos os alunos e assumir uma posição de liderança na
sua evacuação;

•

Apoiar a evacuação, rápida, ordeira e segura dos alunos para o exterior,
pelas saídas mais próximas, orientando-os segundo as vias de evacuação
utilizáveis (corredores e escadas), nunca recorrendo aos elevadores;

•

Os alunos deslocar-se-ão em grupo, ocupando o docente a posição de cerrafila, para garantir que não fica ninguém no interior do edifício;

•

Uma vez no exterior todo o grupo se encaminhará para o Ponto de Encontro,
onde se manterá coeso;

•

O docente, no Ponto de Encontro, apoiará os elementos do Grupo de
evacuação do estabelecimento, que aí se encontram, no cumprimento da sua
missão.
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IE 5 – Primeiros Socorros
A presente instrução especial de segurança tem por objetivo definir o modo de
atuação em situação de emergência.
Esta instrução destina-se aos seguintes elementos da Equipa de Segurança:
•

Delegado de Segurança;

•

Equipa de primeiros socorros.

PROCEDIMENTOS GERAIS DE COMO ATUAR:
1. Deslocar-se o mais rápido possível para junto da pessoa sinistrada;
2. Avaliar a situação da vítima;
3. Sempre que os ferimentos estejam fora do âmbito dos elementos da
equipa de socorrismo, não deve tocar na vítima e deverá de imediato
emitir o alerta;
4. A equipa de socorrismo apenas deve atuar ao nível de ferimentos ligeiros;
5. A prestação de socorros deve ser efetuada no exterior do edifício, no ponto
de encontro, em caso de evacuação do edifício;
6. A equipa de socorrismo deve transmitir de forma clara e inequívoca aos
meios externos de socorro quais os primeiros socorros prestados à(s)
vítima(s);
7. Após a chegada dos bombeiros ou INEM, os elementos da equipa de
socorrismo não devem interferir com o trabalho destes elementos.
PESSOAS COM ROUPA EM CHAMA
•

Deite-as de imediato no chão;

•

Cubra-as com qualquer tecido, de preferência incombustível, para abafar as
chamas;

•

Complete a extinção com água;

•

Não mexa na vítima até à chegada da equipa de socorrismo.

EM CASO SE ELETRIZAÇÃO
•

Retirar a ficha da tomada, para cortar a energia;

•

Se não for possível alcançar a tomada, desligar o quadro geral;

•

Não utilizar o interruptor dos eletrodomésticos, uma vez que a causa
do acidente pode ter sido uma avaria no próprio interruptor;

•

Em casos em que não é possível interromper o abastecimento de
eletricidade, colocar debaixo dos pés material isolante (por exemplo,
uma camada de jornais) e afastar da fonte de energia os membros da
vítima com um cabo de vassoura ou uma cadeira de madeira (nunca
empregar objetos húmidos ou metálicos);
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•

Caso não seja possível cumprir o ponto anterior, passar uma corda ou um
pano seco à volta dos pés da vítima, ou por baixo dos seus braços, e puxála;

•

Não tocar na vítima com as mãos, já que também será afetado pela
corrente elétrica, caso esta ainda esteja ligada;

•

Se a vítima estiver inconsciente, colocá-la na posição lateral de
segurança.

Sempre que a vítima perder a consciência, sofrer queimaduras ou se sentir mal,
deslocá-la ao serviço de urgência mais próximo (deverá informar os serviços
de emergência sobre a duração em que a vítima esteve exposta à ação da corrente
elétrica)
EM CASO DE QUEIMADURAS
• TIPOS DE QUEIMADURAS:
•

1.º Grau – Pele vermelha, quente, seca, dolorosa e com ardor;

•

2.º Grau – Pele vermelha, quente, seca com ardor e bolhas que têm líquido
no seu interior;

•

3.º Grau – pele destruída podendo chegar a estar carbonizada.

• SOLICITAR AJUDA – PEDIR PARA CHAMAR 112 (Dependendo da
extensão da queimadura de 1.º e 2.º grau). Em caso de queimadura de:
• 1.º Grau – Colocar debaixo de água corrente fria, pelo menos 10
minutos. Após arrefecimento, colocar um creme hidratante, neutro e
sem corantes. Não colocar gorduras;
• 2.º Grau – Arrefecer com água o mais fria possível. Se necessário,
promover a evacuação da vítima para o hospital. Não rebentar as
bolhas;
• 3.º Grau – Arrefecer com água o mais fria possível.
• CASOS ESPECIAIS:
•

OLHOS: Lavar demoradamente com um fio de água corrente, do canto
interno para o externo. Deixar o globo ocular humedecido. Colocar a vítima
num ambiente com pouca luz (evita colagem das pálpebras);

•

ARTICULAÇÕES E ZONAS DE CONTACTO: Interpor compressas ou panos
limpos, sem pelos e molhados para evitar colagem;

•

POR PRODUTOS QUÍMICOS: Colocar a vítima rapidamente debaixo de
água corrente. Retirar a roupa durante o duche, o qual deve demorar 15 a
20 minutos. Cobrir a vítima e promover o transporte para o hospital;

Nota: QUEIMADURAS EXTENSAS: Não despir nem arrancar a roupa, a menos
que seja de nylon.
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IE6 – Pessoa de serviço (Quando haja empréstimo ou aluguer de
instalações
A pessoa que se encontrar na Escola, sempre que se verifique o empréstimo ou
aluguer de instalações, deve:
•

Estar devidamente identificado;

•

Estar dotado de todos os contactos telefónicos de emergência;

•

Não ligar / desligar equipamentos não estando habilitado para tal;

•

Garantir o acesso a todos os equipamentos e comandos existentes;

•

Se detetar uma qualquer anormalidade ou falta de segurança dos sistemas e
equipamentos de segurança, deve comunicar de imediato o facto ao
Delegado de Segurança (ou substituto) e inscrever o facto no relatório de
serviço;

•

Não abandonar a Escola no horário de serviço, sem ser substituído por
alguém e somente com o acordo do Delegado de Segurança (ou substituto).

Em caso de incêndio ou de aparecimento de fumo:
•

Dar de imediato o alarme;

•

Atacar o incêndio com os extintores existentes (preferencialmente com Pó
Químico);
Se não conseguir extinguir o incêndio, comunicar de imediato com os
bombeiros (Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa) e aguardar pela
sua chegada em local seguro próximo do local sinistrado.

•

Face a algum eventual contacto com a comunicação social, deve:
• Informar que quem poderá prestar informações sobre a ocorrência é o
Responsável de Segurança ou em quem delegar. Não fornecer o contacto
sem estar autorizado;
• A única informação a prestar será confirmar a existência de uma
ocorrência e a sua localização; não falar sobre ponto de situação, causas,
número e identidade de eventuais vítimas, responsabilidades, etc.;
• Não efetuar quaisquer comentários.

Ao deixar o serviço:
•

Fazer uma inspeção detalhada para verificar que tudo se encontra de acordo
com as regras de segurança, nomeadamente, garantir que estão desligados
todos os equipamentos desnecessários;
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A12 PLANTAS DE EMERGÊNCIA
Plantas, à escala de 1:100 ou 1:200 com a representação inequívoca,
recorrendo à simbologia constante das normas portuguesas, dos seguintes
aspetos:
➢ Classificação de risco e efetivo previsto para cada local, de acordo
com o disposto neste regulamento;
➢ Vias horizontais e verticais de evacuação, incluindo os eventuais
percursos em comunicações comuns;
➢ Localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à
segurança contra incêndio.
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A13 PLANTAS DE SEGURANÇA
Este Anexo contém as plantas de todos os Edifícios da Escola, à escala de
1:100 com a representação, recorrendo à simbologia constante das normas
portuguesas, dos seguintes aspetos:
•

Classificação de risco e efetivo previsto para cada local, de acordo com
o disposto no Regime Jurídico de SCIE;

•

Vias horizontais e verticais de evacuação;

•

Localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à
segurança contra incêndio.
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