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PROMULGAÇÃO 

 

 

 

Nos termos da legislação em vigor, subscrevo as presentes Medidas de auto 

proteção e seus anexos, e declaro o compromisso de garantir a sua efetiva 

implementação.  

Para dar cumprimento à implementação das presentes medidas, periodicamente 

realizar-se-ão ações de sensibilização e formação, exercícios de evacuação e simulacros, 

envolvendo toda a equipa da Creche e elemento externos. 

Comprometo-me, ainda, a atualizar o presente documento e seus anexos sempre 

que se justificar. 

 

Maia, 16 de abril 2015 

 

Revisão a 8 de junho de 2015 

Nova revisão a 23/10/2015 

Nova revisão a 02/06/2016 

 

________________________________________  

Priscila Arruda Moura  

Responsável de Segurança  

Direção Técnico-pedagogica da Creche do Divino Espírito Santo – Casa do Povo da 

Maia 

Elaborado por: Creche do Divino 

Espírito Santo 

Aprovado por: Responsável 

Segurança 

Data: 

Data Revisão: 

16/04/2015 

8/6/2015    

02/06/2016 
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INTRODUÇÃO 

As Medidas de autoproteção são um conjunto de ações e medidas destinadas a: 

Prevenir e controlar os riscos que possam visar as pessoas e bens; Dar uma resposta 

adequada às possíveis situações de emergência; Garantir a integração destas ações como 

um instrumento de prevenção e emergência.  

Neste sentido os proprietários, e de acordo com o estipulado no artigo 194.º da 

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, deverão organizar as medidas de 

autoproteção e a gestão da segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante a 

exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do Decreto-Lei n.º 

220/2008, de 12 de novembro, e respetiva legislação complementar, baseando-se nas 

seguintes medidas descritas no ponto 1, do artigo 21.º:  

a) Medidas preventivas, que tomam a forma de Procedimentos de Prevenção ou Planos 

de Prevenção, conforme a categoria de risco;  

b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de Procedimentos 

de Emergência ou de Planos de Emergência Internos, conforme a categoria de risco;  

c) Registo de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e 

relação de todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou indiretamente 

relacionadas com a SCIE; d) Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a 

todos os funcionários e colaboradores da entidade exploradora, ou de formação 

específica, destinada aos Delegados de Segurança e outros elementos que lidam com 

situações de maior risco de incêndio;  

e) Simulacros para teste do Plano de Emergência Interno e treino dos ocupantes com 

vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. As 

medidas de autoproteção respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respetiva 

categoria de risco (Quadro 4) são as definidas no ponto 1, do artigo 198º, da Portaria 

1532/2008, de 29 de Dezembro. 
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São objetivos deste documento, conhecer o edifício e as suas instalações, a 

perigosidade dos diferentes setores e dos meios de proteção disponíveis, as carências 

existentes e as necessidades que devem ser atendidas prioritariamente; Garantir a 

fiabilidade de todos os meios de proteção e instalações em geral; Evitar as situações que 

podem dar origem a uma situação de emergência; Dispor de pessoas organizadas, 

treinadas e capacitadas, de forma a garantir rapidez e eficácia nas ações a empreender 

para o controle de situações de emergência; Informar e formar todos os utentes e 

utilizadores do edifício sobre os procedimentos descritos nas respetivas medidas 

implementadas; Manter o Plano de Segurança sempre atualizado. 

Os colaboradores deste edifício serão informados e sensibilizados sobre o modo 

de atuar adequadamente numa situação de emergência, e têm o dever de cumprir os 

procedimentos de emergência sempre que necessário. Assim sendo, o cumprimento do 

presente plano é da responsabilidade de todos os colaboradores da Instituição e é 

controlado pelo Responsável de Segurança (RS). 

O Plano será facultado a todos os colaboradores através de uma cópia em papel 

que estará disponível, também, no Posto de Segurança (secretaria). Este exemplar 

destinado a consulta, deverá estar sempre em boas condições de utilização, competindo 

ao Delegado de Segurança (DS) efetuar as verificações periódicas do seu estado de 

conservação.  

O Plano é um documento dinâmico, que poderá ser atualizado sempre que 

ocorram modificações nas instalações. 

A atualização do Plano Interno é garantida pelo Responsável de Segurança, 

podendo os Delegados de Segurança propor essa atualização. Contudo e sem prejuízo 

das alterações a introduzir em qualquer momento, será efetuada uma revisão de três em 

três anos, promovida pelo Responsável de Segurança, sob proposta do Delegado de 

Segurança. Sempre que qualquer colaborador entenda ser importante, poderá expor 

moções de alteração junto do Delegado de Segurança ou quando se detetarem durante 

os exercícios alguma anomalia. 
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Quadro I 

Distribuição 

N.º 

cópia 
Versão Direção 

Cópia (total 

ou parcial) 
Data 

1  Posto de segurança Total  

2  

Responsável pela segurança e evacuação da 

sala “Favos de mel 

Sarah Melo 

Total  

3  

Responsável pela segurança e evacuação da 

sala “Abelhas-rainha” 

Diana Furtado 

Total  

4  

Responsável pela segurança e evacuação da 

sala “Zangões” 

Sara Tavares 

Total  

5  

Responsável pela segurança e evacuação da 

zona 2 

Auxiliar de serviços gerais 

Total  

 

Quadro II 

Revisões e alterações das medidas 

Data Motivo da alteração Pág. 

revistas 

Pág. 

inseridas 

Obs. 

8/6/2015 

O documento necessita encontrar-se 

instruído nos termos da legislação em 

vigor, nomeadamente nos aspetos 

referidos no ofício do Serviço de 

proteção civil e bombeiros dos Açores.  

1, 2, 3, 4, 18, 

20, 21, 22, 24. 

  

23/10/2015 Atualização das MAP 4,11, 18, 22 Anexo 

(Informação a 

transmitir aos 

meios externos 

de socorro) 

Revisão dos Anexos (responsável e 

delegados de segurança; organograma 

dos responsáveis e organismos 

externos de apoio) 
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IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 

O empreendimento fica localizado no Loteamento Urbano sito à Estrada de São 

Pedro lote 56, freguesia da Maia, com boas acessibilidades, localizado num raio de 

4Km dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, Núcleo da Lomba da Maia, 

permitindo, desta forma, uma rápida intervenção do Corpo de Bombeiros.  

O empreendimento em estudo é constituído por 1 edifício com um único piso, 

sensivelmente ao nível do plano de referência, classificado como: Creche – UT tipo IV 

“escolares”. 

O edifício está dividido em espaços distintos em termos de funcionalidade. 

 

● NOME: Creche do Divino Espírito Santo – A Abelha da Maia  

● MORADA: Rua Divino Espirito Santo, nº 4 

● CÓDIGO POSTAL: 9625 - 380 

● TELEFONE/FAX: 296446325 

● E-mail: crechedamaia@gmail.com 

● Data de entrada em funcionamento: setembro de 2014 

● Tipo de Ocupação do Edifício (3): Creche – UT tipo IV “escolares” 

● Ano Letivo: 2016/2017 

● Alunos: Total máximo de 32 

● Docentes: 2 

● Não docentes: 7 

Vias de acesso 

O edifício fica situado num loteamento urbano de construção recente na 

freguesia da Maia, Ribeira Grande. O acesso ao edifício é efetuado por estradas 

regionais e municipais existentes.  

Dada a implantação do edifício consideramos que o acesso às fachadas poderá 

ser efetuado pelos meios de combate à totalidade das fachadas dos edifícios.  
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Descrição das zonas e distribuição dos espaços 

 

Zona 1 

• Gabinete Direção pedagógica;  

• Secretaria / Posto de segurança;  

• Isolamento  

• Hall de entrada. 

 

Zona 2 

• Corredor de acesso à cozinha, com ligação direta ao exterior do edifício; 

• Sala convívio dos colaboradores;  

• Lavandaria;  

• Instalações sanitárias, femininas e masculinas;  

• Copa;  

• Refeitório das crianças. 

 

Zona 3 

• Instalações sanitárias das crianças; 

• Sala “Favos de mel”, até, sensivelmente 1 ano de idade, com ligação direta ao 

exterior;  

• Sala “Abelhas-rainha”, até, sensivelmente 2 anos de idade, com ligação direta 

ao exterior;   

• Sala “Zangões”, até, sensivelmente 3 anos de idade, com ligação direta ao 

exterior;   

• Corredor de acesso às salas; 

• Sala polivalente com ligação direta ao exterior; 
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Limitações à propagação do incêndio pelo exterior 

Face às características do objeto em estudo, um edifício independente com 1 piso 

acima da cota de soleira, implantação e soluções preconizadas é possível garantir que a 

propagação de incêndios pelo exterior está limitada por se verificar os seguintes aspetos: 

 Não existem edifícios fronteiros a menos de 4 m (o edifício mais próximo fica 

situado a 7,5m do edifício existente); 

 As paredes de empena garantirão classificação de resistência ao fogo mínima EI 

60; 

 Reação ao fogo de revestimentos exteriores sobre fachadas, caixilharia e estores; 

 Reação ao fogo dos sistemas compósitos para isolamento térmico exterior com 

revestimento sobre isolamento “etics” e o material de isolamento térmico; 

 Reação ao fogo do revestimento das coberturas em terraço. 

 

Disponibilidade de água para os meios de socorro. 

O loteamento em que se insere o edifício é dotado de uma rede pública de 

abastecimento de água para incêndios ligada a marcos de incêndio.  

 

Resistência ao fogo dos elementos estruturais e de compartimentação 

A resistência ao fogo mínima dos elementos estruturais para o edifício é da 

Classe R 60 (apenas suporte) e REI 60 (suporte e compartimentação). 

O edifício foi classificado como tendo uma única utilização tipo.  

Compartimentação geral corta-fogo adota o seguinte princípio geral: 

Separação entre zonas de risco das restantes zonas: 

1 Espaços ocupados pelos serviços da creche  

2 Espaços reservados ao pessoal  

3 Cozinha 

As portas corta-fogo estão equipadas com molas de fecho automático, 

garantindo assim a compartimentação corta-fogo.  
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As portas das câmaras corta-fogo ou de acesso a vias verticais de evacuação não 

são mantidas em situação normal na posição aberta.  

 

Evacuação 

Podemos verificar que muitos dos espaços de risco estão dotados com saídas de 

emergência diretas ao exterior. Quer nos caminhos de evacuação, quer nas saídas de 

emergência são respeitados os seguintes princípios: 

 Não devem ser colocados obstáculos, tais como expositores, objetos de decoração 

suscetíveis de dificultarem a circulação e poderem também constituir um risco de 

propagação de incêndio.  

 Não devem ser colocados espelhos suscetíveis de induzirem o público em erro 

relativamente ao sentido correto do percurso para as saídas.  

 O mobiliário e os equipamentos e os elementos decorativos devem ser dispostos para 

que os percursos até às saídas sejam clara e perfeitamente delineados. 

 As portas situadas nos caminhos de evacuação devem abrir no sentido previsto para a 

evacuação. 

 As portas de saída devem poder ser, em qualquer circunstância, facilmente abertas 

pelo interior do estabelecimento por qualquer pessoa no interior do estabelecimento.  

 As portas situadas nos caminhos de evacuação deverão abrir no sentido da evacuação 

e deverão ser equipadas com sistema de abertura antipânico.  
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Relativamente ao edifício da creche, considerou-se 9 saídas diretas para o 

exterior, as quais passamos a enunciar:  

 3 Saídas para o exterior (NE, E) – 2 saídas com 0,9 m (1 UP) e uma com 

1,8m (3 UP)  

 4 Saídas para o exterior (SW) – 3 saídas com 0,9cm (1 UP) e uma com 1,8m 

(3 UP) 

 2 Saídas para o exterior (NW-N) - 2 saídas com 0,9 m (1 UP) 

 

Instalações de energia elétrica 

Não estão previstas fontes centrais de energia. 

 

Fontes locais de emergência 

  Iluminação de emergência (blocos autónomos, permanentes). 

 SADI (Sistema Automático de Deteção de Incêndios). 

 

Cortes gerais e parciais de energia 

Junto à entrada principal do edifício está colocada um quadro elétrico de corte 

geral, que fará interromper o fornecimento de energia elétrica em todo o edifício. 

 

Instalações de confeção e de conservação de alimentos 

Não está previsto a confeção de alimentos na Creche, contudo existe uma copa 

para preparação e empratamento dos almoços que nos são fornecidos. 

Este edifício não possui ascensores para uso dos bombeiros. 

 

Equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio 
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Sinalização 

A sinalização foi constituída por sinais fotoluminescentes que identificam os 

equipamentos de extinção, quadros elétricos, betoneiras. 

Toda a sinalização referente a indicações de evacuação e localização de meios de 

1ª intervenção e alarme são do tipo panorâmico ou perpendicular e localizadas a 2,1 m 

do pavimento. 

Iluminação de emergência 

A iluminação de segurança é feita através de blocos autónomos, de modo a 

estabelecer os caminhos de evacuação e a utilização dos meios de extinção de incêndios. 

Para sinalização das saídas estão colocadas luminárias autónomas por cima das portas, 

com pictograma normalizado. Todos os aparelhos de iluminação de emergência e 

segurança são blocos autónomos, alimentados por baterias com autonomia mínima de 

1h. 

Meios de intervenção 

De uma forma geral o edifício está equipado com extintores portáteis, da classe 

de eficácia 8A, pó químico ABC de 6kg., distribuídos pela área da Creche. Estão 

colocados em locais visíveis, convenientemente sinalizados e colocados de modo que o 

seu manípulo fique a uma altura de 1,2m do pavimento.  

 

Conceção da rede de incêndio e localização das bocas-de-incêndio 

Dadas as características do edifício em causa foi considerada uma rede de 

incêndio armada ligada diretamente à rede pública existente. O seu manípulo de 

manobra se situa a uma altura do pavimento não superior a 1,5m. 

São eleitas equipas de segurança, constituídas pelos elementos que trabalham na 

creche.  
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De modo a concretizar as medidas de autoproteção, o RS estabelece a 

organização necessária, recorrendo aos diversos colaboradores da instituição. Para além 

do mencionado e do exigido no RT-SCIE deverão ser dadas formações periódicas a 

todo o pessoal no domínio da segurança (riscos sísmicos e contra incêndios), 

nomeadamente instruções básicas de proteção, de manipulação dos meios de alarme, 

primeira intervenção (extintores e carretéis) e exercícios de evacuação dos 

estabelecimentos. Estas ações deverão ser levadas a cabo com a colaboração dos 

bombeiros e com o SRPCBA. 

 

 

 

Regime de funcionamento 

 

O horário normal de funcionamento é das 7h45 às 18h30. Neste período estão 

presentes todo o pessoal técnico e de serviços gerais e, naturalmente, os utentes, 

encarregados de educação e os visitantes, o que significa que, em princípio, estará 

presente o Responsável de Segurança, ou alguém designado em sua substituição 

temporária e/ou permanente. 
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CARATERIZAÇÃO DO RISCO 

 

 

Identificação dos riscos coletivos 

Os riscos coletivos que poderão atingir ou afetar a atividade são os seguintes:  

 

a) Riscos tecnológicos:  

• Incêndio/explosão no edifício;  

 

b) Riscos naturais:  

• Sismo;  

 

A região oferece perigosidade sísmica elevada, capaz de gerar eventos de 

magnitude elevada. Em caso de sismo, a queda de objetos, estruturas, ocorrência de 

incêndios, inundações, falhas de energia e o possível bloqueamento das passagens 

fundamentais para o socorro, podem causar danos significativos.  

 

• Descarga atmosférica/queda de raio;  

• Incêndio de edifícios adjacentes.  

 

c) Riscos sociais:  

• Distúrbios sociais/Vandalismo em instalações;  

• Ameaça de bomba.  

 

 

 

 

Elaborado por: Creche do Divino 

Espírito Santo 

Aprovado por: Responsável 

Segurança 

Data: 

Data Revisão:                      31/05/2016 

16/04/2015 



                                                                                                                                        

13 
Creche: Rua Divino Espirito Santo, nª4,9625-380, Maia, tel./fax: 296446325 Tlm 919119836 crechedamaia@gmail.com 

Sede da Casa do Povo da Maia: Rua do Rosário, nº 9, 9625-339-Maia, 296446426/7 Fax: 296446426 

 

Níveis de gravidade dos riscos 

Na avaliação dos acidentes, e tendo em conta as possíveis consequências 

capazes de afetar o edifício, foram identificadas as situações que exigem direção e 

coordenação das operações. Os níveis de gravidade são definidos de acordo com os 

seguintes parâmetros:  

 

• NÍVEL 1  

É o nível de menor gravidade de um acidente. Corresponde a uma situação em 

que o acidente, por estar confinado ou ser de dimensões reduzidas, não constitui ameaça 

para além do local onde se produziu. Nesta situação não é essencial acionar o Plano de 

Emergência, contudo, fica registado o acidente.  

 

• NÍVEL 2  

Corresponde a uma situação em que o acidente, apesar de ter alguma extensão, é 

perfeitamente controlável na divisão onde teve origem, não ameaçando áreas adjacentes 

ou locais nas suas imediações. Poderá ser necessária a ativação do plano de emergência.  

 

• NÍVEL 3 

É o nível de maior gravidade previsto no presente plano. Corresponde a uma 

situação em que o acidente assume proporções de grande dimensão, está fora do 

controlo ou ameaça áreas vizinhas, com consequências muito graves. Deve ser ativado o 

plano de emergência. No Quadro IV são indicados os vários acidentes que, em função 

do resultado da análise efetuada, se considerou serem do maior risco. É assinalado na 

linha correspondente a cada um dos acidentes, os níveis de risco que deverão ser 

considerados, qualquer que seja a magnitude do acidente, tendo em conta o perigo 

potencial e a extensão das suas possíveis consequências. 
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Quadro IV 

ACIDENTES – NÍVEL DE 

GRAVIDADE 

NÍVEL 1 

(ANORMAL) 

NÍVEL 2 

(PERIGO) 

NÍVEL 3 

(EMERGÊNCIA) 

Incêndio/explosão do edifício       

Sismo      

Descarga atmosférica/queda de 

raio 

     

Incêndio florestal       

Distúrbios Sociais e Vandalismo      

Ameaça de bomba     
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ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

 

O responsável de segurança (RS) é o Coordenador Pedagógico da Creche. 

O Responsável de Segurança é o elemento responsável pela manutenção das condições de 

segurança contra risco de incêndio e pela execução das medidas definidas no presente plano, 

nomeadamente:  

 Assegurar a implementação e manutenção das medidas de autoproteção incluindo o 

cumprimento das regras de exploração e de comportamentos que constituem os 

procedimentos de prevenção.  

  Garantir a conservação das condições de segurança, zelando pelo cumprimento dos 

procedimentos de utilização, exploração, manutenção e conservação de espaços. 

 Decidir sobre os programas de formação à Equipa de Segurança, para uma 

correta atuação em situações de emergência.  

 Assegurar a realização dos simulacros de emergência.  

 Reunir com a Equipa de Segurança de modo e rever periodicamente o Plano de 

Emergência.  

 Efetuar a avaliação das potenciais consequências do acidente. 

 

O Responsável de segurança é o encarregado pelo serviço de receção do edifício, 

que na sua falta ou impedimento é substituído pelo Delegado de Segurança.  

O responsável de Segurança desempenhará a função de coordenador do Serviço de 

Prevenção e Segurança, possuindo as seguintes atribuições:  

 Coordenar a execução das medidas de autoproteção.  

 É o responsável máximo da aplicação do Plano de Prevenção.  

 Garantir a comunicação com as equipas. 
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 Realizar (ou designar colaborador para o efeito) inspeções aos espaços e 

equipamentos que permitam atestar e manter a eficácia dos procedimentos de 

prevenção definidos.  

 Mandar proceder às reparações sempre que saiba de alguma anomalia ou avaria 

em determinado equipamento, instalação ou sistema.  

 Supervisionar ou designar colaborador que acompanhe ou assegure os 

procedimentos de manutenção/conservação dos sistemas e equipamentos de 

segurança contra incêndios em edifício.  

 Propor os programas de formação à Equipa de Segurança, para uma correta 

atuação em situações de emergência.  

 Propor ações preventivas e corretivas.  

 Elaborar os Registos de Segurança.  

 Elaborar os relatórios das ocorrências/simulacros.  

 Declarar a situação de emergência.  

 Avaliar a situação e coordenar todas as operações de emergência (até à chegada 

dos bombeiros).  

 Coordenar a Equipa de Segurança.  

 Acompanhar as situações de emergência e, se necessário, alterar as estratégias 

adotadas.  

 Ordenar as evacuações totais ou parciais.  

 Emitir o alerta aos meios de socorro externos (Bombeiros, INEM, etc.).  

 Designar colaborador para proceder ao corte de energia, e acionamento de 

dispositivos de segurança.  

 Receber, encaminhar e colaborar com os meios de socorro externos, 

informando-os à sua chegada, da evolução do sinistro.  
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 Declarar o fim da situação de emergência em conjunto com a restante equipa de 

segurança e evacuação. 

 Coordenar a reposição da normalidade. 

 Decidir e ordenar sobre o regresso dos colaboradores aos respetivos postos de 

trabalho.   

 Organizar e coordenar o Serviço de Prevenção e Segurança, pelo qual é 

responsável. 

 Na sua ausência ou impedimento será substituído pelo 1º Delegado de 

Segurança e na ausência deste, 2º Delegado de Segurança. 

 

 

Equipa de segurança 

A equipa de segurança assumirá a forma de um grupo permanente de missão 

mandatado pelo Responsável de Segurança e possuirá a estrutura e a organização que se 

descreve a seguir.  

Os elementos nomeados para a Equipa de Segurança são mandatados pelo 

Responsável de Segurança, para o cumprimento das suas atribuições na Organização de 

Segurança. Os vários elementos da Equipa de Segurança ocupam-se com as tarefas 

relacionadas com a sua atividade no edifício, devendo encontrar-se permanentemente 

contactáveis e rapidamente mobilizáveis.  

A capacidade de intervenção nas instalações em situação de emergência depende do 

cumprimento das funções específicas atribuídas. 

 Delegados de Segurança; 

 Responsáveis pela segurança e evacuação 
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Responsável e delegados de segurança 

Responsável da segurança Priscila Moura 

Delegados de segurança 

1º Delegado de segurança Diana Furtado 

2º Delegado de segurança Leandra Vieira 

Responsáveis pela segurança e evacuação 

Responsável pela segurança e evacuação 

da sala “Favos de mel” 
Sarah Melo 

Responsável pela segurança e evacuação 

da sala “Abelhas-rainha” 
Diana Furtado 

Responsável pela segurança e evacuação 

da sala “Zangões” 
Sara Tavares  

Responsável pela segurança e evacuação 

da zona 2 
Auxiliar de serviços gerais 

Sensibilização em questões relacionadas com a segurança 

São efetuadas sessões de sensibilização e informação sobre segurança contra 

incêndio, por entidades externas e/ou internas que tenham técnicos habilitados, a todos 

os colaboradores do edifício, para: 

• Familiarização com os espaços do edifício e identificação dos respetivos riscos de 

incêndio; 

• Cumprimento dos procedimentos genéricos de prevenção contra incêndio 

nomeadamente os que constam do Plano de Prevenção;  

• Cumprimento dos procedimentos de alarme, que constam do Plano de Emergência;  

• Cumprimento dos procedimentos gerais de atuação em caso de emergência, 

nomeadamente dos de evacuação, que constam do Plano de Emergência;  
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• Instrução de técnicas básicas de utilização dos meios de primeira intervenção, 

nomeadamente os extintores portáteis. 

Todos os elementos da Equipa de Segurança participam em ações de formação 

específica contra incêndios orientada para a atuação em caso de emergência, realizadas 

por técnicos especializados, nomeadamente para: 

 A emissão do alerta; 

 A evacuação;  

 A utilização dos comandos de meios de atuação em caso de incêndio que 

sirvam os espaços do edifício,  

 A receção e o encaminhamento dos bombeiros. 

 

Simulacros 

Os simulacros são realizados com o objetivo de testar o Plano de Emergência em 

geral e, em particular, os procedimentos de emergência e treinar todos os colaboradores, 

com destaque para a Equipa de Segurança, com vista à criação de rotinas de 

comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos.  

Os simulacros são realizados dentro do período normal de funcionamento, ou 

fora dele, intervindo apenas a Equipa de Segurança e restantes colaboradores. 

Os simulacros serão realizados anualmente, sendo garantido que não ocorre um 

prazo superior a 2 anos entre cada exercício de simulação. Pelo menos um simulacro 

geral de dois em dois anos. Os simulacros serão executados e avaliados, 

preferencialmente, com a colaboração do corpo de bombeiros, podendo ter a 

participação de delegados da proteção civil municipal, pelo menos uma vez em cada 

dois anos.  
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Plano de atuação 

Quadro V 

ACÇÃO PROCEDIMENTO QUEM? 

Deteção 

Visualização através de um foco de incêndio, deteção de 

fumo ou cheiro. 

Qualquer 

Colaborador ou 

visitante da Creche 

Transmitir 

Alarme local 

Alarme restrito à equipa de segurança.  

Objetivo: Informar o responsável Segurança.  

o Utilizar os meios de comunicação internos 

disponíveis para contactar o responsável de 

segurança ou seu substituto.  

o Transmitir local exato da ocorrência. 

Qualquer 

Colaborador ou 

visitante da Creche 

Reconhecimento 

Avaliação local da situação e decisão sobre a necessidade de 

ativar o Plano de Emergência.  

o Dirigir-se ao local da ocorrência ou contactar equipa 

de segurança e evacuação para avaliar a situação.  

o Decidir sobre ativação do plano de emergência.  

Incêndio Confirmado: ACTIVAÇÃO DO PLANO  

Incêndio Não confirmado ou controlado: CANCELAR O 

ALARME 

Responsável 

Segurança 

Alarme 

geral/Sirene 

Situação em estado avançado: NECESSIDADE DOS 

MEIOS DE 1ª. INTERVENÇÃO.  

o Transmitir Alarme Geral através dos meios 

disponíveis: 

o Tentar apagar o fogo com os extintores disponíveis, 

caso o fogo seja pequeno ou utilizar as bocas-de-

incêndio se o incendio for de maiores proporções. 

Ativação Manual na central ou Ativação da Botoneira de 

Alarme mais próxima. 

Responsável 

Segurança 

Mobilização da 

equipa de 

segurança 

Contactar via meios de comunicação internos. 

O  responsável de segurança deve, em caso de existência de 

feridos, socorrer de acordo com as suas capacidades.  

Cortar fontes de energia elétrica 

A Instituição não tem gaz, pelo que não existe nenhum 

perigo a esse nível. 

Responsável 

Segurança 

Aguardar  instruções do Responsável de Segurança sobre a 

necessidade de evacuação do edifício. 

Equipa de segurança e 

evacuação 
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Alerta externo 

Objetivo: Alerta aos meios externos de socorro quando:  

o A ocorrência toma proporções que não são 

controláveis ou possíveis de combater pela Equipa. 

o Existem feridos. 

Contactar através dos meios de comunicação externos 

disponíveis a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários da Ribeira Grande, através do número: 

296470100 ou 112, caso o primeiro não atenda. 

Informação a transmitir aos meios externos de socorro: 

Tipo de situação de emergência; (incêndio, explosão)  

 Nome e localização exata do edifício e sempre que possível, 

pontos de referência.  

 Identifique-se (Indique o seu nome)  

 Número de telefone do qual se está a ligar  

 Zona de sinistro (refeitório, escritórios, etc.) e gravidade e 

extensão.  

 Existência de feridos e quantidade.  

 Existência de qualquer situação que exija outros meios para 

o local 

 Informação que devem deslocar pelo menos um AUTO- 

TANQUE. 

Não desligue em primeiro lugar.  

 Manter sempre a calma e falar pausadamente durante a 

chamada.  

 Após terminar a chamada, mantenha-se perto do telefone 

uma vez que os bombeiros costumam confirmar a chamada e 

pedir novas informações. . 

Responsável 

Segurança 

Evacuação 

Se a AHBVRG 

estiverem no 

local, são eles a 

dar as instruções. 

Tomar decisão sobre a necessidade de EVACUAÇÃO 

TOTAL / PARCIAL consoante a gravidade da situação.  

 Transmitir ordem de evacuação aos Coordenadores de Zona. 

Responsável 

Segurança 

Iniciar EVACUAÇÃO consoante os procedimentos definidos 

no PLANO DE EVACUAÇÃO descrito no capítulo seguinte. 
Equipa de segurança e 

evacuação 

Receção dos 

meios externos de 

socorro 

Aguardar a chegada dos meios externos de socorro à entrada.  

Garantir que não existem obstáculos que dificultem ou 

limitem o acesso dos meios externos de socorro ao interior do 

local.  

Transmitir rapidamente o maior número de informações úteis 

Responsável 

Segurança 
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ao Comandante ou Chefe de turno da AHBVRG 

Encaminhamento 

Encaminhe de imediato os Bombeiros para o local onde se 

encontram os mesmos.  

Indicar o seu estado e primeiros socorros que foram 

prestados. 

Responsável de 

Segurança e/ou Equipa 

de segurança e 

evacuação 

Apoio 

Disponibilizar-se para prestar o apoio necessário aos meios 

externos de socorro, nomeadamente indicando onde se 

encontra 

 Acompanhar as operações dos meios externos de socorro, 

mas sem interferir com a sua atuação.  

 Acatar todas as ordens e instruções do Comandante das 

Operações de Socorro.  

 No final das operações devem ser seguidas todas as 

instruções dos meios externos até ser declarada a conclusão 

das operações de socorro. 

Responsável de 

segurança e Equipa de 

segurança e evacuação 

Normalidade 

Após conclusão das operações de socorro deve: 

 Confirmar junto dos elementos de socorro externos, se a 

estrutura do edifício sofreu alguma vulnerabilidade.  

 Repor as condições normais de funcionamento após 

autorização das entidades externas de socorro ou da Equipa 

de Intervenção   

Transmitir verbalmente aos colaboradores evacuados que 

podem regressar em segurança ao seu Posto de Trabalho, de 

forma ordeira. 

Garantir que são repostas as condições de segurança. 

Responsável 

Segurança 

Em caso de proceder ao encerramento temporário do edifício: 

 Informar os seus colaboradores das ações a desencadear e 

das decisões a tomar. 

Responsável 

Segurança 

O plano de emergência tem por objetivo proceder à evacuação rápida e segura de 

todos os ocupantes.  

A equipa de segurança e evacuação tem a responsabilidade de controlar a 

evacuação e encaminhar os ocupantes para a saída, para o ponto de encontro pré-

definido. 
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Todos os locais que possam estar ocupados por pessoas deverão ser verificados.  

As pessoas devem cumprir as instruções da Equipa para evitar o pânico e a 

confusão ou quaisquer outros acidentes adicionais. Em situação de emergência são 

identificadas duas hipóteses de evacuação do edifício: 

o Evacuação parcial: consiste na evacuação de uma parte/secção do edifício.  

o Evacuação total: consiste na evacuação total de todos os ocupantes do edifício.  

A ordem de evacuação geral ou parcial do edifício é transmitida pelo Responsável 

de Segurança. 

Aquando da evacuação total do edifício, os visitantes e prestadores de serviço 

existentes nas instalações, são enquadrados no grupo de colaboradores, que os devem 

acompanhar no momento de divulgação de informação da evacuação geral da 

instalação.  

No fim da evacuação, o 1º Delegado de segurança deverá certificar-se de que 

não ficou ninguém no interior do edifício.  

Os colaboradores do edifício devem ser encaminhados para os Pontos de 

Encontro e a equipa deve confirmar a presença de todos os que se encontravam no 

edifício aquando da ocorrência do incêndio.  

No caso de faltar algum colaborador do edifício, o Responsável de Segurança 

deve ser imediatamente informado e, por sua vez, informará de imediato os Bombeiros 

ou as forças de segurança. 

A equipa deve informar o Responsável de Segurança quando a evacuação se 

encontrar terminada. As pessoas evacuadas devem permanecer nos pontos de encontro 

até que lhes sejam dadas indicações em sentido contrário, por parte do Responsável de 

Segurança.  

O Plano de Evacuação tem por objetivo estabelecer as instruções/procedimentos 

a adotar, de forma a promover a evacuação rápida e segura de todos os ocupantes de um 

dado espaço em caso de alarme de incêndio.  
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Este Plano de Evacuação assenta nos seguintes conceitos:  

• O Responsável de Segurança decide sobre a necessidade da evacuação parcial ou total 

do edifício, face à situação de emergência;  

• A evacuação generalizada de pessoas implica sempre uma decisão do elemento mais 

qualificado presente;  

• A evacuação das pessoas processar-se-á sempre para o exterior do edifício (pontos de 

encontro) através da rede de caminhos de evacuação do edifício.  

• A difusão do alarme geral de evacuação, só é aplicável às pessoas presentes, pessoal 

administrativo e técnico não envolvido nos grupos afetos à emergência. 

 

 

Pontos de encontro 

Entende-se por Ponto de Encontro, o local para onde, em situação de 

emergência, as pessoas se devem dirigir ao soar o sinal de evacuação ou mediante 

informação transmitida.  

Está definido um Ponto de Encontro no exterior do edifício junto dos 

baloiços e escorregas, para onde as pessoas se devem dirigir em caso de incêndio. 

Estão localizados em espaços amplos, seguros e de fácil acesso. 

 

Reposição da normalidade 

Resolvida a ocorrência, o Responsável de Segurança fará uma reunião com as 

chefias das forças de socorro presentes. De seguida informará equipa do fim da 

emergência, pelo que as pessoas presentes no Ponto de Encontro poderão regressar aos 

seus locais de trabalho.  

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;  
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• 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;  

• 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 destas medidas; 

O responsável de segurança terá a missão de elaborar um relatório com 

informação sobre a situação de emergência, atendendo às ações referidas, pessoas 

afetadas, prejuízos havidos, sectores inoperacionais, etc. 
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