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Plano de Emergência – Instruções e Funções 

1. Funções: 

1.1 Chefe de Fila [função desempenhada pelo(a) Delegado(a) ou, na sua ausência, pelo(a) 

Subdelegado(a) da Turma] 

 Memorizar a localização das saídas e o percurso dos caminhos de evacuação; 

 Conhecer previamente o percurso dos itinerários normais e alternativos; 

 Tomar providências para manter os caminhos sempre livres de qualquer obstáculo; 

 Após aviso sonoro de evacuação: 

 proceder de imediato à evacuação, agrupando e tranquilizando as pessoas; 

 verificar a ausência de fumos no caminho normal de evacuação; 

 encaminhar as pessoas para a saída do edifício; 

 utilizar o caminho de evacuação alternativo só se o caminho de evacuação normal se 

encontrar impraticável; 

 ajudar as pessoas em dificuldades. 

 Ao chegar ao Ponto de Reunião, verificar se foram evacuadas todas as pessoas e informar o 

Diretor de Emergência na eventualidade de ter ficado alguém para trás. 

1.2 Cerra Fila 

 Manter a turma serena; 

 Preparar a evacuação conjuntamente com o Chefe de Fila (Delegado de Turma); 

 Ajudar o Chefe de Fila, devendo para isso: 

 ajudar as pessoas em dificuldades (mobilidade reduzida, desorientadas, atrasadas, 

magoadas…); 

 assegurar que ninguém fica para trás; 

 impedir que as pessoas voltem para trás. 

 Ao chegar ao Ponto de Reunião, socorrer e providenciar a evacuação dos feridos, substituindo 

o Chefe de Fila, caso seja necessário. 

Nota: Ao abandonar a sala, o cerra fila deve fazer-se acompanhar do livro de ponto e deixar a porta da sala 

aberta. 

 1.3 Equipa de Evacuação 

 Orientar toda a comunidade escolar até às saídas de emergência, em direção ao ponto de 

reunião; 

 Realizar uma ronda de controlo a cada zona, assegurando-se de que toda a comunidade 

escolar foi evacuada; 

 Fechar a porta da sala, após verificarem que todos os seus ocupantes já saíram; 

 Dar especial atenção e acompanhar até ao exterior alunos com mobilidade reduzida; 

 Manter uma ligação estreita com a Equipa de Primeiros Socorros, solicitando o seu apoio caso 

haja necessidade de prestar assistência a elementos eventualmente feridos, doentes ou em 

dificuldade durante a evacuação; 
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 Reportar o estado da evacuação da sua área ao Responsável de Evacuação. 

 Deverão: 

 Ter espírito e vontade de colaborar; 

 Impor confiança e segurança aos seus parceiros e ocupantes das instalações; 

 Embora cordialmente, deverá tomar as atitudes necessárias para evitar o pânico. 

1.4 Equipa de 1.ª Intervenção 

 Garantir uma rápida intervenção e consequente extinção de um incêndio; 

 Conhecer os equipamentos de segurança e saber operá-los; 

 Mal tome conhecimento da ocorrência de um sinistro, dirigir-se ao local do mesmo e iniciar as 

ações de intervenção com os meios disponíveis; 

 Informar o Chefe de Intervenção de anomalias detetadas; 

 Informar o Chefe de Intervenção da existência de feridos no local do sinistro; 

 Estar diariamente informado dos riscos existentes e assegurar permanente a desobstrução, 

visibilidade e prontidão dos meios de intervenção existentes. 

 Recebe ordens do Chefe de Intervenção. 

 

2. Instruções gerais: 

 Pare o que está a fazer e mantenha-se calmo; 

 Caso não se encontre no seu local habitual, dirija-se para o ponto de reunião; 

 Não vá aos sanitários; 

 Desligue os equipamentos elétricos com que esteja a trabalhar; 

 Abandone o edifício pelo caminho estipulado; 

 Siga as setas de saída em silêncio; 

 Não corra; 

 Não volte atrás para recolher objetos e/ou documentos, nem para procurar colegas; 

 Desça as escadas encostado à parede; 

 Nunca utilize o elevador; 

 Não pare na porta de saída, mantendo-a desimpedida; 

 Não abandone o ponto de reunião sem ter indicação expressa nesse sentido. 

 

 Ponto de Reunião 1 – junto ao Pavilhão Gimnodesportivo. 

 Ponto de Reunião 2 – parque de estacionamento exterior. 

 


