
Regras de 
Segurança e 
Evacuação

Edifícios 
Públicos

O que fazer DEPOIS ? 

• Não volte a entrar no edifício;

• Colabore no que for necessário, mas não inter�ra no 
trabalho das equipas de socorro e de segurança;

• Os primeiros socorros mal prestados podem 
ocasionar lesões ou agravar as já existentes;

• Se não tiver preparação não mexa nas vítimas, a não 
ser que corram grave perigo se não o �zer (ex.: caso 
de incêndio, risco de queda ou esmagamento).

Serviço Municipal de Proteção Civil

Praça Velha | 9701-857 Angra do Heroísmo

+ 351 295 401 700 

www.cmah.pt

angra@cmah.pt 

Contactos Úteis

Número Nacional de Emergência:
112

Polícia de Segurança Pública:
295 212 022

Bombeiros:
295 204 110

Câmara Municipal / Proteção Civil Municipal
295 401 700

Emergência

Saída

O conhecimento é a chave da prevenção.

Uma evacuação segura 
depende de si !



Tem um aquecedor elétrico ou a gás?
Assegure-se que os utiliza com precaução

Leia com atenção estas informações O que fazer ANTES ? O que fazer DURANTE ?

Em caso de Incêndio:

 • Leve as crianças pela mão. Preste especial atenção aos 
idosos e a quem apresente alguma di�culdade, 
nomeadamente motora, visual ou auditiva;

• Preste atenção às plantas de emergência do edifício. 
Localize e memorize as vias de evacuação e as saídas de 
emergência, assim como os meios de primeira 
intervenção (ex.: extintores, bocas de incêndio); 

• Se veri�car que o local apresenta algum tipo de 
perigo, retire-se e informe o responsável pelo edifício;

• Não coloque objetos onde possam obstruir portas, 
escadas e corredores (ex.: malas, casacos);

• É proibida a entrada de garrafas de vidro e outros 
objetos contundentes dentro da sala de espetáculos.

• Não se precipite para a saída. Acalme-se e 
acalme quem se encontre junto a si;

• Abandone o local calma e ordeiramente. Não 
corra, de modo a evitar lesões causadas por 
empurrões e atropelamentos;

• Siga as vias de evacuação até às saídas de 
emergência;  
 
• Não bloqueie as saídas. Não 
�que parado junto a portas,
escadas e corredores;

• Em caso de emergência nunca use o elevador. 
Use as escadas;

• Avise as entidades de socorro, em situação de 
emergência pessoal ou coletiva;

• Não grite nem fomente a violência. Se 
presenciar discussões ou actos de violência 
procure afastar-se do local e informe as 
autoridades;

• Siga as instruções das autoridades que se 
encontram no local para salvaguardar a sua 
segurança. Recorra a elas sempre que julgue 
necessário.

O pânico numa multidão pode ocasionar reações 
inesperadas, e mesmo violentas. Tenha especial 
atenção a esta ameaça, em espetáculos mas 
também em outros espaços públicos onde haja  
grande concentração de pessoas.

O desconhecimento sobre os perigos e a falta de 
preparação para situações de emergência 
podem levar ao aumento do pânico numa 
multidão. Não é incomum o pânico, causado por 
situações de emergência real ou imaginada 
como tal, tornar-se o principal responsável pelas 
tragédias.

Evite o pânico ! Tenha um comportamento calmo 
e ordeiro.

Seja um exemplo, mantenha a calma e 
promova o civismo. Saber agir evita o 
pânico.

Siga as recomendações deste folheto e 
divulgue-as.

EMERGência

Ligue 

112


