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O presente documento destina-se a servir de guia orientador para uma atuação 
correta e organizada, face a eventuais situações de emergência. 
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Caraterização da Escola 

Identificação da escola 

1. Identificação do Estabelecimento Escolar 

 
Escola: Escola Secundária de Camarate 
Morada: Rua Heróis de Mucaba - Bairro Angola 

2685-048 CAMARATE 
  Telefone: 219479493 
  Fax:  219484358 
  Freguesia: União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
 

Chefe de Segurança 
 

Nome: Teresa Maria Ricardo Graça 
Cargo: Diretora  
 
 

2. Caraterização do Espaço 
 

a. Aspetos Físicos 
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b. Tipo de estabelecimento: Público 

 
c. Grau de ensino que leciona: 3º Ciclo e Secundário 

 
d. Recenseamento dos utentes:  Alunos:  510 

Professores:  70 
Funcionários: 22 

 
e. Período de funcionamento da atividade escolar:  

Das 08:30h às 23:00h 
 

f. Descrição das instalações 

• Três edifícios interligados 
 

• Um deles possui apenas um piso e os restantes, dois 
pisos 

 

• Na ala esquerda existe um pequeno edifício com apenas 
um piso (balneários) 

 

• Salas de aula: 26 
 

• Gabinetes de trabalho: 16 
 

• Salas específicas: 3 (oficina de frio, áreas técnicas de 
saúde e de restauração). 

 

• Ginásio adaptado: 1 
 

• Sala de Teatro: 1 
 

• Sala de reuniões: 1 
 

• Auditório: 1 
 

• Laboratórios: 10 
    Biologia: 2 
    Química e Física: 2 
    Informática: 6 
     

• Instalações com características especiais: 
    Laboratórios 
    Cozinha 
 

g. Espaço livre: Cobertos: Sala de Convívio 
Descobertos:  Circundantes ao edifício 
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3. Identificação de riscos 
 

a. Internos 

• Risco de Incêndio ou Explosão 

• Risco Químico 

• Risco de Engenho Explosivo 

• Risco de Deslizamento de Terrenos 
 

b. Externos 

• Risco de Cheia Repentina 

• Risco Sísmico 

• Risco de Queda de Aeronave 
 
 

4. Levantamento de meios e recursos 
 

a. Meios de 1ª intervenção 
 

i. Extintores 

• Extintores de pó (6Kg): 26 

• Extintores de CO2 (2Kg): 21 

• Extintores de CO2 (5Kg): 4 
 

 
ii. Bocas-de-incêndio 

• 7 Unidades no interior do edifício 

• 4 Unidades no exterior do edifício 
 

iii. Outros 

• Mantas anti-fogo:  Uma em cada laboratório de 
Química e Física, uma na Cozinha, duas em cada área 
técnica da restauração 

• Chuveiro: Um na sala dos reagentes 
 

b. Meio de Alarme: Campainha 
 

c. Meios de acesso ao exterior: Um – Através do portão 



ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMARATE 

 

Plano Geral de Emergência Interno – Escola Secundária de Camarate Página 5/23 

 

5. Organismos 
 
 

• Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures 
Rua de Goa, 26 
2670-437 Loures 
Tel.: 211 151 470 
SOS - 24h - 800 966 112 

 

• Associação Humanitária Dos Bombeiros Voluntários de Camarate 
Morada: Rua dos Bombeiros Voluntários, 2685-020 Quinta da Nora -
Camarate 
Tel.: 219472020 
Fax: 219470422 

 

• PSP - 78ª Esquadra - Camarate  
Rua dos Bombeiros Voluntários, Camarate  
2680-020 Camarate  
Telefone 219484330 
Fax: 219484338  

 

• PSP, 39ª ESQ. - Sacavém 
Rua Sport Grupo Sacavenense – Quinta do Património 
2685 - 011 SACAVÉM 
Tel.: 219498260 
Fax.: 219498269 
 

• Centro de Saúde de Camarate   
Morada: Rua Cidade de Lisboa, 3-1º-E, 2680-037 Camarate 
Tel.: 219477255 

 

• Hospital Beatriz Ângelo 
Avenida Carlos Teixeira, 3, código postal 2674-514 Loures 
Tel:219847200 
Fax: 219 847 209 
Email:geral@hbeatrizangelo.pt 
Site:http://www.hbeatrizangelo.pt 
Mobile: http://m.hbeatrizangelo.pt 
 

• Hospital de Dona Estefânia  
Morada: Rua Jacinta Marto Lisboa, 1169-045 Lisboa  
Tel.: 213 126 600 
Fax.: 213 126 667  

mailto:geral@hbeatrizangelo.pt
http://www.hbeatrizangelo.pt/
http://m.hbeatrizangelo.pt/
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Planta da Localização da Escola 

 



ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAMARATE 

 

Plano Geral de Emergência Interno – Escola Secundária de Camarate Página 7/23 

Planta de Enquadramento 
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Planta de Emergência do Exterior do Edifício 
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Estrutura Interna de Segurança do Piso 0 

 

Estrutura Interna de Segurança 

Responsável e Delegados de Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável de Segurança 

Teresa Graça 

Coordenador do piso 0 

Palmira Cardoso 

 

 

Alarme 

Luís Bastos 
 
 

Ângela Ginja 

Alerta  

Palmira 
Cardoso 

 

1ª intervenção 

Julieta Almeida 
 

Belmira Correia 
(acompanha 

turma da prof. 
Sílvia) 

Corte de energia 

Fátima Costa 

Evacuação 

Palmira Cardoso 
Fátima Ricardo 

Isabel Vieira 
Julieta Almeida 

Lúcia Bettencourt 

 

 

 

Concentração 
e Controlo 

Sílvia Martins 

Informação 
e vigilância 

Antonieta 
Matos 
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Estrutura Interna de Segurança do Piso 1 

Estrutura Interna de Segurança 

Responsável e Delegados de Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável de Segurança 

Teresa Graça 

Coordenador do piso 1 

Dulce Mateus 

Alarme 

Luís Bastos 
 

Isabel 
Maldonado 

 
Ângela Ginja 

 

Alerta 

Dulce 
Mateus 

 

 

 

1ª 
intervenção 

Lucinda 
Monteiro 

Virginia 
Barreiros 

 

Evacuação 

Dulce Mateus 
Ester Alves 

Fernanda Santos 
Virginia Barreiros 

Lucinda 
Monteiro(acompanha 

turma da prof. 
Antonieta) 

 

 

 

Concentração e 
Controlo 

Sílvia Martins 

Informação e 
vigilância 

Antonieta 
Matos 
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Instruções Gerais de Emergência 

 

1. Se houver uma Situação de Emergência, esta tem convencionado 

um sinal de alarme acústico que é o toque da campainha. 

 

2. Devem procurar conhecer-se os Percursos de Evacuação a realizar 

em caso de evacuação urgente, dispostos na Planta de Emergência. 

 

3. A coordenação da evacuação é feita pelo Professor e um Aluno 

escolhido. O Aluno é o Chefe de Fila e o Professor é o Cerra-Fila 

(último a sair). 

 

4. Em caso de evacuação urgente, deixar o material escolar dentro da 

sala. 

 

5. Todos os alunos devem sair em Fila, sem correrias, mas em passo 

apressado e encostados à parede. 

 

6. Não parar nas saídas. Nos Pontos Críticos estará um sinaleiro que 

dará instruções necessárias. 

 

7. Em caso de Evacuação o Local de Reunião situa-se nos Campos de 

Jogos, na Zona Oeste do Recinto Escolar. 

 

8. Todos se devem manter no Local de Reunião até serem dadas 

instruções pela Direção da Escola. 

 

9. Em caso de sismo, não sair imediatamente da sala, procurar 

proteção junto a uma parede interior, longe de janelas e móveis. 

Contar com a ocorrência de possíveis réplicas. 
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Instruções Especiais de Emergência 

 

• Responsável de Segurança 

 

1. Avalia a situação  

2. Ordena a evacuação  

3. Aciona o sinal de alarme  

4. Ordena o corte de energia se tal se justificar  

5. Solicita apoio e/ou intervenção dos meios de socorro (Bombeiros, 

P.S.P.)  

6. Contacta o gabinete de segurança do Ministério da Educação e 

forças de segurança se tal se justificar)  

7. Dirige-se ao campo de jogos para controlar a concentração e dar 

as instruções necessárias.  

 

• Alunos 

 

1. O delegado de turma ou o seu substituto escreverá no canto 

superior direito do quadro, em todas as aulas, o número de 

alunos presentes na sala.  

2. Quando o alarme tocar, não entrar em pânico e manter a calma.  

3. Ao toque de alarme (campainha), o aluno que se encontrar mais 

próximo da porta de saída, procede à sua abertura, segurando-a 

e mantendo-a aberta, se necessário com o pé ou o apoio do seu 

corpo.  

4. Uma vez acionado o sinal de alarme, os alunos deverão 

abandonar os livros e todo o restante material, colocar-se de pé, 

arrumar a cadeira debaixo da mesa para evitar que esta dificulte a 

circulação (em situação de alarme de bomba todos os pertences 

de cada um dos elementos da comunidade escolar, sem exceção, 

devem ser retirados pelos seus proprietários). 

5. Os alunos, à ordem do professor, sairão rápida e ordeiramente, 

fila a fila, devendo esta ação começar pela que se situar mais 

perto da porta.  

6. No corredor não deverão existir mais de duas filas paralelas, pelo 

que os alunos deverão aguardar se já estiverem alunos a passar 

no corredor.  
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7. O percurso deve ser efetuado, caminhando com desembaraço, 

mas nunca correndo, devendo os alunos dirigir-se ao local de 

concentração, sempre em direção ao campo de jogos, utilizando 

sempre o Caminho de Evacuação.  

8. Uma vez alcançado o campo de jogos, devem colocar-se em fila, 

voltados para o edifício da escola, no local onde se encontra o 

seu professor com a sua turma.  

9. O delegado de turma ou o seu substituto, contará os alunos 

presentes e caso falte algum, levanta o braço e aguarda o 

contacto do elemento da direcção da escola presente no local.  

10.  Nenhum aluno abandonará o local de concentração sem que tal 

ordem lhe tenha sido expressamente transmitida pelo professor 

acompanhante ou estando sem professor, por elemento da 

direção da escola (em caso de exercício, logo após o seu final, 

alunos e professores regressarão às suas salas, pelo mesmo 

percurso, e as aulas recomeçarão normalmente).  

11.  Nas turmas em que existam alunos com deficiência motora ou 

impedimento de outro tipo o diretor de turma ou o professor que 

acompanhar os alunos designará os alunos necessários para 

apoiar a sua evacuação.  

12.  Nas aulas de educação física os alunos que se encontrarem no 

campo de jogos devem dirigir-se para o local de concentração da 

sua turma, acompanhados pelo professor.  

13.  Os alunos que não estão em aula, mas se encontram no recinto 

escolar, devem dirigir-se para o local de concentração da sua 

turma, porém caso estes se encontrem fora do recinto escolar, 

devem aí permanecer, não entrando na escola.  

(Quando existir fumo o percurso deverá ser feito o mais baixo 

possível, sendo a posição de gatas a mais recomendada). 

 

 

• Professores   

 

1. O professor será o último a abandonar a sala, depois de se 

certificar que todos os alunos já a abandonaram.  

2. Fecha e certifica-se que as janelas e as portas ficam bem 

fechadas.  

3. O professor dirigir-se-á ao local de concentração da turma (os 

professores que não estejam em aula dirigem-se para a zona de 

concentração).  
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(Em situação de simulacro, o professor avaliará o desempenho da 

turma face ao cumprimento das regras estabelecidas e transmite 

a sua avaliação ao respetivo diretor de turma, com carácter de 

urgência).  

 

• Pessoal não docente  

 

1. A existência de postos de trabalho fixos do pessoal não docente 

permite atribuir tarefas a alguns deles em caso de evacuação, 

pois devem permanecer no seu local de trabalho.  

2. Aos funcionários (em geral) caberá a tarefa de abrir portas, 

desligar circuitos eléctricos, apoiar e encaminhar a movimentação 

das turmas e accionar os primeiros meios de intervenção, como 

extintores em caso de incêndio, socorro a feridos, etc.  

(Assim, o plano de evacuação não se centra apenas nos alunos e 

nos professores, mas conta com a participação ativa do pessoal 

não docente).  

 

• Funcionários dos Serviços Administrativos:  

 

1. Encerram de imediato o seu departamento. 

2. Integram as suas funções, caso existam, na Estrutura Interna de 

Segurança. 

3. Os restantes dirigem-se para o local de concentração situado no 

topo norte do campo de jogos.  

  

• Assistentes Operacionais e Pessoal do Bar e Refeitório 

 

1. Ao sinal de alarme executam as missões que lhes estão 

cometidas  

2. Apoiam situações de emergência com que se vejam confrontados  

3. Dirigem-se para o local de concentração – campo de jogos  
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• Funcionário da portaria:  

 

1. Fecha os portões principais  

2. Mantém-se no seu posto durante todo o tempo, pois cabe-lhe 

como missão o manter desimpedida a saída para o exterior, o que 

só devem efectuar por ordem expressa do Responsável de 

Segurança.  

3. Controla as entradas no recinto da escola (só será autorizada a 

entrada de Bombeiros, PSP, GNR e elementos afetos ao 

S.M.P.C./Loures).  

 

• Vigilantes:  

 

1. Comparecem no átrio principal e aí permanecem para apoio do 

socorro externo  

2. Orientam a progressão na escola dos meios de socorro externos  

 

• Funcionários do bar:  

 

1. Fecham as instalações e possíveis válvulas de gás existentes 

2. Asseguram a abertura da porta da sala de convívio para o exterior 

(caso seja necessária a sua utilização) 

3. Vigiam as saídas e apoiam o grande número de alunos que 

utilizará esta saída  

4. Dirigem-se ao local de concentração  

 

• Funcionários do refeitório: 

 

1. Desligam o gás  

2. Desligam todos os aparelhos potenciadores de agravante de risco  

3. Asseguram a abertura da porta da cantina para o exterior (caso 

seja necessária a sua utilização) 

4. Abandonam as instalações  

5. Asseguram a saída de todos os elementos sem exceção (alunos e 

funcionários do refeitório)  

6. Dirigem-se ao local de concentração – campo de jogos 
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• Funcionário da papelaria:  

 

1. Guarda os valores (fechar a caixa)  

2. Fecha as instalações  

3. Executa a sua função na Estrutura Interna de Segurança (caso 

exista) 

4. Dirige-se ao local de concentração – campo de jogos 

 

 

• Funcionário do PBX:  

 

1. Mantém-se no seu posto para assegurar as comunicações  

2. Disponibiliza uma linha para exterior, a ser utilizada de qualquer 

ponto da escola  

3. Não faculta em nenhum caso informações por telefone, excepto 

durante a chamada inicial de pedido de socorro a solicitação 

exclusiva de:  

o PSP  

o Bombeiros  

o S.M.P.C de Loures 

 

(Só abandona o seu posto por ordem expressa do Responsável 

de Segurança) 

 

• Funcionário da Biblioteca:  

 

1. Vigia a saída dos alunos da biblioteca e encerra as instalações 

após a saída  

2. Vigia a descida das escadas centrais, prestando apoio pontual  

3. Presta apoio ao funcionário do P.B.X.  

4. Dirigem-se ao local de concentração – campo de jogos 

 

 

• Os funcionários sem uma função específica para desempenhar 

durante a evacuação deverão dirigir-se, ao sinal de alarme, para o 

local de concentração e aí permanecer.  
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• Toda a comunidade escolar deve permanecer no local de 

concentração e aí aguardar por instruções, devendo estas ser 

transmitidas apenas e tão só pelo Responsável de Segurança  

 

• Em caso de sismo:  

 

1. Os alunos devem colocar-se imediatamente debaixo das 

carteiras.  

(Caso tal não lhes seja possível, devem abrigar-se no interior da 

sala, junto às paredes mestras, evitando a zona das janelas).  

2. O professor deverá abrigar-se junto à parede interior, colocando 

no local alunos com dificuldades, especialmente os imobilizados 

em cadeira de rodas (caso existam).  

3. Após o sismo, não existindo zonas afetadas na estrutura do 

edifício, a saída da sala devera ser feita de acordo com o plano 

de evacuação da escola.  

4. Enquanto os socorros não chegam os alunos deverão manter a 

calma, devendo o professor sinalizar a presença de eventuais 

feridos, colocando um lenço branco numa das janelas da sala e, 

caso existam alunos em cadeira de rodas, entalando uma cadeira 

na porta da sala.  

 

• Em caso de Cheia Repentina  

 

1. Os alunos devem manter-se dentro do edifício, se possível 

ocupando o piso superior. 

2. Os alunos que se encontram fora do edifício devem ocupar o seu 

lugar dentro do edifício. 

3. Todos os funcionários que tenham funções a desempenhar no 

piso térreo devem cessar as suas funções e encaminhar-se para 

o piso superior. 

 

• Em caso de Queda de Aeronave 

 

1. Toda a população deverá ocupar um lugar o mais distante 

possível dos destroços do engenho. 

2. Auxiliar eventuais feridos decorrentes do acidente ou de danos 

colaterais ao mesmo. 

3. Aguardar auxílio exterior. 
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• Em caso de Acidente Químico 

 

1. Assegure a sua própria segurança usando bata, óculos de 

segurança e luvas 

2. Ventile a área do derrame ou fuga 

3. Evite respirar os vapores do derrame 

4. Se o material derramado for inflamável, desligue todas as fontes 

de calor e remova todas as fontes de ignição 

5. Use um kit para limpeza de derrames apropriado ou um material 

adequado para neutralizar e/ou absorver o derrame. 

6. Depois desta limpeza, lave a superfície onde ocorreu o derrame 

com muita água e sabão 

7. Deposite os materiais absorventes contaminados, toalhas 

absorventes e luvas em contentores selados, devidamente 

rotulados 

8. Não despeje o material derramado para as canalizações de 

esgoto ou linhas de água 

9. Em caso de acidente de grandes proporções pedir auxílio externo, 

contactando a funcionária do P.B.X. 

 

 

• Em caso de Engenho Explosivo 

 

1. Efectuar o exercício de evacuação 

2. A funcionária do P.B.X. deverá alertar os agentes de protecção 

civil externos 

3. Quando todos tiverem reunido na zona de concentração será 

autorizado o regresso às salas e permitida a saída da escola 

 

 

• Em caso de Deslizamento de Terrenos 

 

1. Toda a população escolar deve ocupar uma posição afastada do 

local afectado 

2. Auxiliar eventuais feridos decorrentes do acidente ou de danos 

colaterais do mesmo 

3. Pedir auxílio exterior (funcionária do P.B.X) 
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Instruções Particulares de Emergência 

 

• Cozinha 

 

o Se ocorrer um incêndio: 

 

1. Avisar a pessoa mais próxima 

2. Fechar o gás na válvula de corte geral 

3. Utilizar o extintor instalado, de acordo com as instruções de 

actuação 

4. Cortar a corrente eléctrica no quadro parcial 

 

Caso não se consiga dominar a situação, fechar as portas e 

janelas e comunicar imediatamente o acidente ao 

Responsável de Segurança ou a outro qualquer membro da 

Estrutura Interna de Segurança. 

 

 

o Se ocorrer uma fuga de gás: 

 

1. Desligar a válvula. Não fazer lume. Não accionar nenhum 

interruptor. 

2. Abrir as portas e janelas; 

3. Abandonar o local; 

4. Comunicar o acidente ao Responsável de Segurança ou a 

outro qualquer membro da Estrutura de Segurança. 

 

• Laboratórios 

 

o Se ocorrer um incêndio 

 

1. Atuar sobre o foco de incêndio com o meio de extinção 

adequado. 

Caso não consiga dominar a situação, fechar as portas e 

janelas, abandonar a sala e comunicar ao Responsável de 

Segurança ou a outro qualquer membro da Estrutura de 

Segurança. 
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o Se ocorrer um derrame 

 

1. Recolher ou neutralizar a substância derramada, de acordo 

com as recomendações presentes no Kit de Derrame ou 

Manual de Segurança. 

2. Proceder à contenção do derrame e à recolha do produto, 

utilizando material absorvente adequado (por exemplo, areia) 

3. Abandonar o Laboratório. 

 

• Quadro elétrico 

 

o Medidas preventivas 

 

1. Verificar regularmente o funcionamento, providenciando de 

imediato as reparações necessárias por pessoal habilitado. 

2. Proceder à substituição das chapas de identificação dos 

disjuntores sempre que necessário. 

3. Manter desobstruído o acesso aos quadros, não permitindo a 

acumulação de objetos combustíveis nas suas proximidades. 

 

o Se ocorrer um incêndio 

 

1. Atacar o incêndio com extintor adequado, sem correr riscos 

2. Nunca utilizar água ou outros agentes à base de água 

(espumas). 

3. Caso não consiga extinguir o incêndio, abandone o local, 

fechando as portas. 

 

• Termoacumulador 

 

o Normas de atuação 

 

1. Cortar a corrente antes de abrir as tampas dos termóstatos e 

não ligar novamente sem que as tampas estejam colocadas. 

2. Se houver descarga na válvula de segurança ou a água sair 

demasiado quente, chamar de imediato os serviços técnicos. 

3. Cortar a energia eléctrica quando o alarme tocar e chamar os 

serviços técnicos. 

4. Se o termóstato disparar, não o ligar o termoacumulador sem 

consultar os serviços técnicos. 

 


