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Escola Secundária Ferreira Dias 

Gabinete de Segurança  

 

Simulacro contra riscos de Incêndio – 27 de fevereiro de 2014  

Relatório Preliminar 

 

 Do exercício realizado no passado dia 27 de Fevereiro resultam as seguintes observações 

preliminares:  

1. o exercício envolveu, no total, aproximadamente, 1345 pessoas, entre as quais, 1256 alunos distribuídos 

pelos 3 Pontos de Encontro do estabelecimento:  

ponto 1 – Campo de jogos – 546 alunos; 

ponto 2 – recinto atrás das oficinas – 551 alunos;  

ponto 3 – recinto entre o pavilhão da mecânica e da eletricidade – 159 alunos;  

2. No ponto de encontro 1 foram acantonados 39 professsores e 20 assistentes (operacionais e 

administrativos). No ponto de encontro 2 foram acantonados 18 professores. No ponto de encontro 3 foram 

acantonados 8 professores; 

3. A duração da evacuação foi a seguinte:  

ponto de encontro 1 – 6 minutos;  

ponto de encontro 2 – 6 minutos;  

ponto de encontro 3 – 8 minutos.  

4. Os bombeiros demoraram 8 minutos a chegar à escola e 1 minuto para colocar as viaturas dentro do 

recinto escolar; 

5. O “varrimento” dos diversos setores foi concluído 14 minutos após o acionamento das sirenes;  

6. A contagem final de efetivos estava concluída 30 minutos após o acionamento das sirenes;  

7. A ordem de desmobilização foi dada 37 minutos após o acionamento das sirenes. 

 

 Relativamente a questões materiais destaca-se o seguinte:  

- As sirenes, apesar da sua redistribuição, não são perfeitamente audíveis em todo o recinto escolar; 

- A utilização simultânea das sirenes e das campainhas permitiu atenuar este problema;  

- Os rádios intercomunicadores foram fundamentais para manter o contacto entre os elementos da equipa de 

segurança, mas existiram falhas nas comunicações; 

- A largura dos corredores dos pisos e da escadaria do edifício principal não permitiu uma evacuação mais 

rápida. 

 Relativamente a questões humanas destaca-se o seguinte:  

- A evacuação decorreu de forma calma e ordeira; 

- De um modo geral, as turmas ocuparam os respetivos espaços nos pontos de encontro, de forma ordeira, e 
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o comportamento geral de todo o efetivo, nos pontos de encontro, foi bom;  

- Dois alunos que estavam no bar da escola não se dirigiram para o ponto de encontro adequado, que neste 

caso é o número um;  

- Devido ao facto de os respetivos professores serem elementos da equipa de segurança ou terem ajudado na 

realização do exercício, 8 turmas estiveram sem acompanhamento direto do professor que lecionaria a sua 

aula;   

- Uma aluna do ponto de encontro 3 sentiu-se indisposta (ataque de asma) e foi, prontamente, apoiada por 

elementos da equipa de segurança; 

- Os dois alunos que se deslocam com auxílio de cadeira de rodas foram devidamente ajudados e 

acompanhados. 

- A aluna Janice Correia, por dificuldades de mobilidade da sua cadeira de rodas, esteve acompanhada 

durante o exercício por um docente e permaneceu na zona de entrada do edíficio principal - junto da estátua 

do patrono da escola. 

 

Em suma  

 A realização do simulacro correspondeu aos objetivos pré-definidos para este exercício. Do ponto de 

vista interno, o exercício correu bem e, do ponto de vista externo, a participação dos bombeiros de 

Agualva-Cacém e do Serviço Municipal de Proteção Civil foi muito útil. Neste âmbito, após a reunião de 

avaliação do simulacro, os elementos da Proteção Civil acompanhados, também, por um elemento dos 

bombeiros procederam a uma vistoria do campo de jogos principal, da zona de acesso ao bar dos alunos e da 

zona de ligação do edifício principal à sala D09 e das respetivas coberturas devido às fragilidades estruturais 

que estes espaços apresentam. A escola aguarda o envio do relatório elaborado pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil tendo solicitado urgência na elaboração do mesmo. 

 O Gabinete de Segurança contra Riscos de Incêndio está a elaborar um relatório mais extenso do 

simulacro para registo posterior.  

 

 Agualva, 12 de março de 2014 

 

 O Coordenador de Segurança,  

 Luís Conceição 


