QUEM É A PROTECÇÃO CIVIL?

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA

TODOS NÓS, cidadãos conscientes e solidários.
AS NOSSAS FAMÍLIAS, organizadas de formas simples e sensata para
sobreviver às emergências.
AS EMPRESAS, com medidas de higiene e segurança no trabalho e os planos
de emergência.
OS ESTABELECIMENTOS, que recebem público, ao cumprir as normas de
sinalização, alerta, aviso e evacuação.
A ESCOLA, incentivando a cultura preventiva e uma nova mentalidade de
protecção e segurança.
OS ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, difundindo as informações que
esclarecem e sensibilizem as populações.
OS PODERES PÚBLICOS, ordenando o território de forma inteligente e
redutora das vulnerabilidades.
OS BOMBEIROS, FORÇAS DE SEGURANÇA, ESTRUTURAS DE SAÚDE,
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL, AS FORÇAS
ARMADAS, e outros organismos que exercem funções de prevenção, apoio e
socorro em benefício das populações.
OS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL, primeiros responsáveis
pelas medidas de prevenção, preparação e socorro nas respectivas áreas.
OS GOVERNADORES CIVIS ou OS SERVIÇOS REGIONAIS DE PROTECÇÃO
CIVIL, para acções de âmbito distrital ou regional ou que ultrapassem as
capacidades das Câmaras Municipais.
O SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, para as acções de âmbito
nacional ou que ultrapassem as capacidades a nível distrital ou regional.
TENEFONES ÚTEIS
Água
Bombeiros Voluntários
Câmara Municipal
Electricidade - CENEL
GNR
Governo Civil
Centro de Saúde
Hospital da Univ. de Coimbra
Hospital Pediátrico
Intoxicações - INEM
Serviço Mun. Protecção Civil

Localização
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
Av. Visconde de Alverca – Condeixa-a-Nova
Largo Artur Barreto – Condeixa-a-Nova
Rua do Brasil, 1 – Coimbra
Rua Longjumeau – Condeixa
Estrada da Couraça, 3 – Coimbra
Rua Dr. Simão da Cunha – Condeixa
Praça Prof. Mota Pinto – Coimbra
Av. Dr. Bissaia Barreto – Coimbra
Rua Almirante Barroso, 36 - Lisboa
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Telefone
239 949 120
239 941 503
239 949 120
239 400 800
239 941 155
239 852 800
239 940 060
239 400 400
239 480 300
808 250 143
239 949 120

ESCOLA SECUNDÁRIA FERNANDO NAMORA

A EFICIÊNCIA DA PROTECÇÃO CIVIL DEPENDE DA
COLABORAÇÃO DE TODOS
Informar e ser
informado

Socorrer e ser
socorrido

A PROTECÇÃO
CIVIL

UMA TAREFA DE
TODOS PARA TODOS

Proteger e ser
protegido

Ajudar e ser
ajudado

DESTINATÁRIOS: ÓRGÃO DE GESTÃO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA
CHEFE DE SEGURANÇA
(Elemento do Órgão de Gestão)
 Avalia a situação de emergência e decide se é necessário efectuar a
evacuação das instalações.
 Em caso de decisão de evacuação do edifício, avisa os coordenadores de piso.
 Dá ordem para avisar os bombeiros.
 Dá ordem para que sejam efectuados os cortes de energia.

Alarme
(Elemento órgão de Gestão)
 Acciona o sistema de alarme convencionado.

Alerta
(Funcionária PBX)
 Avisa os bombeiros, cujo número de telefone deverá constar em local bem
visível de fácil acesso.

1.ª Intervenção
(Funcionários de Piso)
 Utiliza os extintores e/ou bocas-de-incêndio.
 Caso não consiga dominar a situação, fecha as portas e janelas do
compartimento e aguarda a chegada dos Bombeiros, acautelando a sua
segurança pessoal.

Corte de energia

COORDENADORES DE PISO
(Assistentes Operacionais de Serviço no PBX e no Corredor 1.º Piso)
 Coordena a actuação das equipas de intervenção.
 Dá ordem para que sejam efectuados os cortes parciais de corrente eléctrica
e gás.
 Verifica se alguém ficou retido nas instalações e informa o chefe de
segurança de eventuais anomalias.

(Funcionários de Piso)
 Ao ouvir o sinal de alarme, desliga o quadro eléctrico geral e/ou quadros
parciais e procede ao fecho das válvulas de gás.

Evacuação
(Chefe de Fila, Cerra filas, Professores e Funcionários)
 Coordena a evacuação de pessoas para o exterior, conforme definido nas
instruções de segurança.
 Certifica-se da saída de todos os ocupantes.
 Dirige-se ao ponto de reunião e não permite o regresso ao local sinistrado.

Informação e vigilância
(Elemento Órgão de Gestão)
 Dirige-se para o local de acesso a viaturas de socorro a fim de indicar aos
bombeiros o percurso para a zona acidentada e outras informações sobre
eventuais sinistrados.
 Regula a circulação interna de viaturas, mantendo livres os acessos.

Concentração e controlo
(Professores e funcionários)
 Desloca-se para o ponto de reunião de pessoas para recolha de informação
sobre eventuais desaparecidos e informa o chefe de segurança e/ou bombeiros
da situação.

