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5. PLANO DE EMERGÊNCIA 
A organização da segurança complementa a preparação interna para actuação na 
emergência, com o objectivo de garantir que se tomem de imediato, as medidas 
necessárias a preservação da vida e dos bens. Nele estão contidos: 
- Estrutura interna de segurança; 
- Plano de evacuação; 
- Plano de actuação. 

 

Estrutura Interna de Segurança 
Sistema organizativo interno que define funções e tarefas específicas a desempenhar 
pelas diversas pessoas (professores e funcionários), em situação de emergência. 
O sistema interno de segurança é constituído por, um Órgão de Comando e Equipas 
de Intervenção. (anexo 2) 

 

O órgão de comando é formado por: 
- Chefe de Segurança — Vitor Rodrigues (Maria Manuela Sousa, por ausência do 
responsável) 
Avalia eventuais situações de emergência e coordena as acções a desenvolver; 
- Coordenadores de pisos e edifícios: 
Coordenam e orientam a acção das equipas de intervenção. 

 

 ED1 ED2 ED3 

Cozinha Piso 0 Piso 1 Piso 0 Piso 1 Piso 0 Piso 1 

Coordenador Susana 
Rodrigues 

Maria João 
Pereira 

Mariana 
Filipe 

Maria Aldina dos 
Santos 

Maria Elisabete 
Fonseca Alda Melão 

Coord. Suplente Vera Cautela 
Filomena 
Carneiro 

Luísa 
Antunes 

Filomena 
Ferreira 

Maria Emília 
Brito 

Anilton Martins 

 

Equipas de Intervenção: 
- Alarme — Ana Sobral  (Andreia Pires, por ausência da responsável) 
Responsável pelo sinal de alarme acústico que alerta para uma ocorrência. 

 

- Alerta — Cátia Mendes (Andreia Pires, por ausência da responsável) 
Contacta telefonicamente as entidades de socorro e/ou de segurança. 

 
- 1ª    lntervenção — Coordenadores de piso, acima indicados. 
Utiliza os extintores e/ou rede de incêndio armada. 

 

- Cortes de Energia Parciais — Coordenadores de piso acima 
indicados. Procede ao corte de energia eléctrica e gás. 

 
- Cortes de Energia Gerais — Chefe de Segurança 
Procede ao corte de energia eléctrica e gás. 

 

- Evacuação — Responsável pelas salas de aula no momento do sinistro (professores) e 
coordenadores de piso acima indicados. 
Controle da evacuação e encaminhamento dos ocupantes para as saídas. 



Plano de Prevenção e Emergência 
Associação Escola 31 de Janeiro ' escola 

31 JANEIRO 

 

- Informação e Vigilância - Chefe de Segurança 
Presta esclarecimentos aos socorros externos sobre local do acidente e/ou sinistrados 
e regula a circulação de pessoas e viaturas. 

 
- Responsável pelo portão da Rua Paulo Falcão — Anilton  Martins 
Responsável pela abertura do portão 

 
- Responsável pelo portão da Rua Elias Garcia — Ana Isabel Morais 
Responsável pela abertura do portão 

 

- Concentração e controlo - Responsável pelas salas de aula no momento do sinistro 
(professores) 
Reúne a população escolar nos pontos de reunião e procede à sua conferência. 

 

Plano de Evacuação 
Ao chefe de segurança cabe a responsabilidade de decidir e ordenar a evacuação. Esta, 
poderá ser parcial, envolvendo apenas alguns sectores do complexo escolar, já que 
uma evacuação geral poderá, não só ser desnecessária, como prejudicial ao 
desenvolvimento das operações. 

 

No Plano de Evacuação estão considerados os seguintes itens: 
- Identificação de saídas — Estão assinaladas as saídas normais e as saídas de 
emergência que conduzem ao exterior dos edifícios, assim como as saídas para fora do 
complexo escolar. 
Consideram-se, para o efeito, saídas normais as utilizadas em período de 
funcionamento regular do estabelecimento escolar e saídas de emergência as que são 
utilizadas cumulativamente com aquelas, no caso de ocorrência de um sinistro. 

 

- Definição de caminhos de evacuação — Está definido um itinerário de evacuação 
(indicado nas plantas anexas), com sinalização para o efeito, de forma a encaminhar de 
maneira rápida e segura os ocupantes para o exterior. 

 

- Programação da Evacuação e pontos críticos — A evacuação foi programada 
tendo em conta a definição da ordem de saída, de acordo com o local de 
ocorrência do sinistro e a proximidade das saídas. 
Cada sala, tem na sua porta o percurso a seguir, de acordo com o plano. Os corredores 
têm, em vários pontos, a indicação da saída do edifício, com setas de cor verde. 
Os pontos críticos, inevitáveis dadas as características do edifício, são as saídas das 
salas, dado que estas têm abertura para o interior. Nestas circunstâncias, deverá ser o 
professor a abrir a porta e a mantê-la aberta. 
O Delegado de turma, do 2º e 3º Ciclos, conduzirá os seus colegas para a saída, onde o 
professor se juntará depois de se certificar que ninguém fica para trás ou que se desvia 
do percurso pré determinado. 
A Educadora e o Professor do 1º Ciclo deverão conduzir ordenadamente os seus alunos 
das salas de aula para o exterior, a partir do trajecto indicado. Deverão habituar os 
seus alunos, naturalmente, à utilização diária dos percursos previstos para a 
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ESTRUTURA INTERNA DE SEGURANÇA 

Anexo 2 
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ALARME E ALERTA 
Ana Sobral 

(Andreia Pires) 

 CHEFE DE SEGURANÇA 
Victor Rodrigues 

(Maria Manuela Sousa) 

  INFORMAÇAO E 
VIGILANCIA 

Victor Rodrigues 
(Maria Manuela Sousa) 

CORTE DE ENERGIA GERAL 
Victor Rodrigues 

(Maria Manuela Sousa) 

   

 
ABERTURA DO PORTAO 
DA RUA ELIAS GARCIA 

Ana Sobral 

  

 
ABERTURA DO PORTAO 
DA RUA PAULO FALCAO 

Anilton Martins  

 
EDIFÍCIO 1 

COORDENADORES 

   
EDIFÍCIO 2 

COORDENADORES 

  
EDIFÍCIO 3 

COORDENADORES 

PISO 0 
Maria João Pereira 
(Filomena Carneiro) 

PISO 1 
         Mariana Filipe 

         (Luísa Antunes) 

COZINHA 
Susana Rodrigues 

   (Vera Cautela) 

 PISO 0 

Maria Aldina dos Santos 

(Filomena Ferreira) 

 PISO 1 
Maria Elisabete Fonseca 

(Maria Emília Brito) 

PISOS 0 E 1 
Alda Melão 
(Catarina) 

              

1º INTERVENÇÃO E 1º INTERVENÇÃO E 1º INTERVENÇÃO E  1º INTERVENÇÃO E  1º INTERVENÇÃO E 1º INTERVENÇÃO E 
CORTE DE ENERGIA CORTE DE ENERGIA CORTE DE ENERGIA CORTE DE ENERGIA CORTE DE ENERGIA CORTE DE ENERGIA 

Maria João 
(Filomena Carneiro) 

Mariana 
(Luísa Antunes) 

Susana Rodrigues 
(Vera Cautela) 

Maria Aldina dos Santos 
(Filomena Ferreira) 

Maria Elisabete Fonseca 
(Maria Emília Brito) 

Alda Melão 
(Anilton Martins) 

              

EVACUAÇÃO EVACUAÇÃO EVACUAÇÃO  EVACUAÇÃO  EVACUAÇÃO EVACUAÇÃO 
CONCENTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E 

CONTROLO CONTROLO CONTROLO CONTROLO CONTROLO CONTROLO 
Professor Professor Professor Professor Professor Professor 

responsável pela responsável pela responsável pela responsável pela responsável pela responsável pela 
sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula 

 




































































































