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Edifício/empresa: Escola Secundária Rainha Dona Leonor 
 

Morada: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho 
 

Código – Postal: Freguesia: Selecione 

 
 [Nome] [Telefone] [Telemóvel] [E-mail] 

Interlocutor André Machado   andre.machado@aerdl.eu 
 

Utilizações-tipo [UT] N.º Pisos Pisos Utilizações-tipo [UT] N.º Pisos Pisos 

I - Habitacionais a VII – Hoteleiros e Restauração a 

II – Estacionamentos a VIII – Comerciais e Gares Transportes a 

III - Administrativos a IX – Desportivos e de Lazer a 

IV – Escolares a X – Museus e Galerias de Arte a 

V – Hospitalares e Lares de Idosos a XI – Bibliotecas e Arquivos a 

VI – Espectáculos e Reuniões Públicas a XII – Industriais, Oficinas e Armazéns a 

Observações: 

 
Efectivo total Categoria de Risco Observações: 

O Exercício de Evacuação teve cerca de 1200 

participantes. 

  

1ª 

 

 
 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 
Data: Alarme restrito: Alarme geral: Tempo evacuação: Tema do Exercício - Cenário [Síntese] 

17/01/20 

19 

 

10:34 00:04 Evacuação das instalações escolares. 

Entidades Intervenientes: 

RSB SMPC   

PSP 

INEM 

BV 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

Sim Não  
Não 

verificado 
Observações 

Foi accionado o alarme restrito e executados os procedimentos para 
confirmação/verificação da ocorrência 

 

A temporização, caso exista, é adequada, viabilizando o 
reconhecimento e confirmação do alarme 

 

Após a confirmação da ocorrência foi efectuado contacto com o 

responsável de segurança ou com o delegado 

 

O responsável de segurança ou o delegado ordenou a evacuação das 
instalações e o accionamento do plano de emergência interno 

 

O alerta para os bombeiros foi efectuado ou confirmado (quando exista 
sistema de alerta automático) 

 

[Nº Utilizado] 

Os ocupantes do edifício ou as equipas internas de segurança 
utilizaram meios de 1ª intervenção 

 

O sinal de alarme e/ou mensagens gravadas são perceptíveis e 
audíveis e em todos os locais do edifício ou do recinto 

 

As equipas de evacuação orientaram os ocupantes para as saídas e 
fizeram o seu encaminhamento para o(s) ponto(s) de encontro 

 

As equipas de segurança estavam devidamente identificadas   

As instalações foram totalmente evacuadas   

Algum dos ocupantes voltou atrás   

No ponto de encontro houve controlo de presenças   
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O(s) ponto(s) de encontro situa-se num espaço seguro e 
suficientemente amplo para acolher os ocupantes do edifício 

 

O(s) ponto(s) de encontro estavam sinalizados  
 

A    confirmação    da    presença    de     todos     os     ocupantes     no     ponto     de 

encontro ou existência de eventuais desaparecidos foi reportada ao  
responsável de segurança ou ao posto de segurança 

 

A evacuação decorreu de forma contínua, sem interrupções no fluxo  
 

Verificou-se a aglomeração de pessoas na confluência de corredores, 
acesso à caixa de escadas, patamares ou junto à saída do edifício 

 

Os cortes de energia foram executados ou simulados   

À chegada dos socorros externos foi facultada informação sobre a 

localização da ocorrência e existência de eventuais feridos ou  
desaparecidos 

 

O responsável de segurança (ou delegado) acompanhou as operações 

e manifestou disponibilidade para prestar a colaboração necessária 

 

Os mecanismos de desbloqueamento de portas e controlo de acessos 
funcionaram correctamente 

 

O sistema de comando de elevadores funcionou correctamente   

Existiram dificuldades de comunicação do posto de segurança com o 

responsável de segurança ou com outros elementos da estrutura  
interna 

 

O operador do posto de segurança revelou conhecimentos e destreza 
na utilização dos comandos e execução dos procedimentos definidos 

 

O posto de segurança manteve-se permanentemente ocupado  

No final do exercício, o sistema foi imediatamente reposto   

 

 

Apreciação geral: 
 

- Na generalidade as pessoas envolvidas no exercício revelaram que estão sensibilizadas para o treino 

dos procedimentos de emergência e para a implementação das medidas de autoproteção; 

- A evacuação decorreu de um modo ordeiro. 

 

 
Aspectos a melhorar: 

 
- Observou-se, durante a evacuação, que a porta de saída (hall central) para o local do ponto de 

encontro não permaneceu sempre totalmente aberta; 

 
- Recomenda-se, em futuros simulacros, a participação de meios externos de socorro. 

 

 
 

João Nunes Data | Hora: 
21/01/2019 

12:20 h. 

Apreciação geral / aspectos a melhorar 

 

Observadores: 
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