
PLANO DE EMERGÊNCIA - CONSERVATÓRIO 



Objetivo principal do plano de emergência: 

 

Promover a educação numa dimensão de 
cidadania de modo a formar alunos, docentes e 

não docentes conscientes, responsáveis e 
informados perante os vários riscos 

 



Estrutura Interna de Segurança 

 

Coordenador de Piso 

Funcionário ou Docente 

com o 1º contato com o 

foco de incêndio 

 

Alerta  

Receção (9) 

Funcionário ou Docente 

com o 1º contato com o 

foco de incêndio 

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA -  Carlos Gonçalves 

SUBSTITUTO - Suzana Costa 

Delegados de Segurança – Catarina Gomes / Jorge Macedo /  

Rui Rodrigues 

Alarme 

Funcionário ou 

Docente com o 1º 

contato com o 

foco de incêndio 

1ª Intervenção 

Funcionário ou 

Docente com o 1º 

contato com o foco 

de incêndio 

 
 

1ºs Socorros 

Expediente/ 

Secretariado 

Funcionário do 

Andar/Docente 

 

Cortes de Energia 

Funcionário ou 

Docente com o 1º 

contato com o foco 

de incêndio 

Evacuação  

Docente em cada 

sala de aula 

Concentração e 

Controlo 

Professores e 

funcionários que 

estão ao serviço 

Informação e 

Vigilância  

Carlos Gonçalves 



Estrutura Interna de Segurança – competências 
RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA – Diretor da Escola que escolhe todos os outros cargos/funções, 
atendendo ao perfil de cada um dos elementos da organização 

 

DELEGADO DE SEGURANÇA – “braço direito” em questões de segurança  

 
ALARME – definido internamente quem dá o alarme sonoro – Funcionário ou Docente com o 1º 

contato com o foco de incêndio 

 

ALERTA – alerta às autoridades competentes – funcionário com funções telefónicas (alerta 112) 

 

INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA – Diretor da Escola deverá prestar informações acerca da 
emergência às entidades de socorro quando chegarem (onde é a ocorrência, se há feridos, se 
está alguém desaparecido) 

 

COORDENADOR DE PISO – servir de sinaleiro durante a evacuação, conferir se o piso está vazio, e 
fazer corte parcial/geral de energia 

 

 

 

 



Estrutura Interna de Segurança – competências 
1ª INTERVENÇÃO – equipa/pessoas que atuam com os extintores ou mangueiras 

 

1ºs SOCORROS – equipa/pessoas que fazem os 1º socorros 

 

CORTES DE ENERGIA – pessoas designadas para fazer os cortes de energia parciais e gerais 

 

EVACUAÇÃO – pessoas responsáveis pelo encaminhamento dos alunos para o ponto de encontro 
no exterior/interior, este ultimo em caso de abrigo 

 

CONCENTRAÇÃO e CONTROLO – pessoa responsável pela organização no ponto de encontro e 
pelo controle o numero de pessoas para conferir se falta alguém. Deve passar essa informação á 
pessoa responsável pela informação e vigilância que está na porta exterior (cada um dos 
docentes e dos funcionários) 

 

 

 

 



          EVACUAÇÃO  EDIFICIO DIREÇÃO 

 

 

Saída pela porta sul do edifício para o pátio 
nascente 

 
 

 

 

 



          EVACUAÇÃO  BAR/CAFETARIA 

 

 

Saída pela porta sul e norte do edifício para o 
jardim poente 

 
 

 

 

 



                           EVACUAÇÃO  PISO -1 

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO -1 

 

Utiliza a escada interior a nascente, atravessa 
o corredor do piso 0 e sai para o exterior - 

pátio nascente 

 
 

 

 

 



                       EVACUAÇÃO  PISO 0 

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 0 

Salão Nobre – sai directamente para a 
varanda pelas portas sul 

Área de Contabilidade e Pessoal - atravessa o 
corredor do piso 0 e sai para o exterior - pátio 
nascente 

Área de Alunos - atravessa o corredor do piso 
0 e sai para o exterior pela porta principal- 
varanda sul 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 0 

Salão B - atravessa o corredor do piso 0 e sai 
para o exterior pela porta principal- varanda sul 

Sala dos Professores - atravessa o corredor do 
piso 0 e sai para o exterior pela porta principal- 
varanda sul 

Sala de percussão 1 e 2 – porta norte do edifício 
principal e viram à direita e sai para o exterior - 
pátio nascente 
 

 

 

 



EVACUAÇÃO  PISO 1 

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 1 

Salas 111 e 112 - Diretos para a varanda e 
descem a escada a norte para o piso 0 exterior 
contornam o edifico e dirigem-se para o ponto 
de encontro (pela porta/janela da sala 112) 

Salas 101, 113 e 114 – Diretos para a varanda 
e descem a escada a norte para o piso 0 
exterior contornam o edifico e dirigem-se para 
o ponto de encontro  

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 1 

Salas 109 e  110 – porta norte de alumínio  para 
a varanda e descem a escada a norte para o piso 
0 exterior contornam o edifico e dirigem-se para 
o ponto de encontro  

Salas 102, 103, 105, 107, 108, Biblioteca e 
Reprografia – saem pela escadaria principal 
interior atravessa o corredor do piso 0 e sai para 
o exterior pela porta principal- varanda sul 

 
 

 

 

 



EVACUAÇÃO  PISO 2 

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 2 

Salas 211, 212 e 213 – utiliza a escada exterior 
(emergência) até ao piso 1, varanda e descem a 
escada a norte para o piso 0 exterior contornam o 
edifico e dirigem-se para o ponto de encontro  

Salas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 214 e 215 – saem pela escadaria principal 
interior, até ao piso 0, atravessa o corredor do piso 0 
e sai para o exterior pela porta principal- varanda 
sul 
 

 

 

 



EVACUAÇÃO  PISO 3 

 
 

 

 

 



REGRAS DE EVACUAÇÃO  

PISO 3 

Salas 313 e 314 – utiliza a escada exterior 
(emergência) até ao piso 1, varanda e descem a 
escada a norte para o piso 0 exterior contornam o 
edifico e dirigem-se para o ponto de encontro  

Salas 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 315 e 316 – saem pela escadaria 
principal interior, até ao piso 0, atravessa o corredor 
do piso 0 e sai para o exterior pela porta principal- 
varanda sul 

  
 

 

 



 EM CASO DE INCÊNDIO 

SE DESCOBRIR UM INCÊNDIO  

• Mantenha-se calmo, não grite nem corra; 

• Comunique rapidamente à receção a localização do fogo; 

• Ataque o fogo com meios ao seu alcance, sem correr 
riscos inúteis; 

• Se não conseguir apagar o fogo, abandone imediatamente 
o local; 

• Dirija-se para a saída, seguindo a sinalização de segurança; 

• Caminhe baixado para não respirar o fumo 
 

 

 



 EM CASO DE INCÊNDIO 

SE OUVIR O SINAL DE ALARME  

 

• Dirija-se calmamente para a saída, seguindo a sinalização 
de segurança; 

• Feche as portas ao sair; 

• Obedeça às instruções da Direção e não volte atrás sem 
autorização 

 

 



INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 

Em caso de acidente ou incêndio: 

1. Não entre em pânico; 

2. Dê o alerta (acionando a botoneira de alarme; 
informando a receção e utilizando o telefone); 

3. Não obstrua o acesso aos equipamentos de 
extinção e de segurança contra incêndios; 

4. Não sobrecarregue as tomadas de instalação de 
fichas triplas ou extensões elétricas; 

  
 

 

 



INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 

Em caso de acidente ou incêndio: 

5. Não obstrua as aberturas de ventilação dos 
equipamentos eletrónicos nem os instale próximos 

de paredes, mobiliário ou de materiais combustíveis 
ex: papeis, livros, etc 

6. Evite a acumulação excessiva de lixo, 
principalmente em vésperas de fim de semana e 

feriados; 

7. Comunique à Direção qualquer anomalia que 
possa por em causa a segurança das pessoas e bens 

  
 

 

 



  

 

 

EXERCICIO DE EVACUAÇÃO – 6 DE JUNHO DE 
2018 

 

 

 












