
Kit de 

emergência 

em caso de 

sismo 

 
 Rádio a pilhas 
 Pilhas 
 Alimentos em conserva 
 Garrafas de água 
 Caixa de 1º socorros 
 Lanterna 
 Extintor 
 Agasalhos e calçado confortável 
 Medicação essencial 
 Apito 
 

 e 

Sismologia na 

Escola 

 

O Que fazer 

em caso de 

sismo? 

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva—Sintra 

E se ocorrer 

um sismo?  

Baixar—Proteger—Aguardar 

http://s113.photobucket.com/user/Fundamentalidades/media/bl-

               

O nosso link: http://idluiz.fc.ul.pt/pefd/ 

http://idluiz.fc.ul.pt/pefd/


O que fazer em 

caso de sismo ? 

ANTES 

 Informe-se sobre o risco sísmico da 

sua zona, nomeadamente sobre o 

risco de tsunami. 

 Prepare a sua casa: liberte as saídas e 

os corredores de móveis; fixe à pare-

de as estantes, coloque nas pratelei-

ras mais baixas ou chão os objetos 

mais pesados; não coloque  as camas 

perto de janelas ou debaixo de can-

deeiros. 

 Identifique os locais mais seguros e 

os mais perigosos de sua casa ou do 

local de trabalho.  

 As crianças devem saber o que fazer, 

desligar gás, eletricidade, água. Saber 

como usar o extintor e ter os núme-

ros de emergência à mão. 

 Tenha sempre acessível o Kit de 

emergência 

Saber como agir pode 

salvar a sua vida e dos 

que mais gosta! 

 

A Proteção Civil 

começa em si! 

DURANTE 

Mantenha a calma! Evite o pânico e 

acalme os outros 

Se estiver em casa 

Dirija-se para um local seguro.  

Mantenha-se afastado de vidros e obje-

tos que possam cair. 

Ajoelhe-se e proteja a cabeça e os olhos 

com as mãos. 

Não se precipite para as saídas . 

Não utilize elevadores. 

Se estiver na rua 

 Mantenha-se afastado dos edifícios, pos-

tes de electricidade e outros objetos que 

possam cair.  

 Dirija-se  para um local aberto. 

 Se estiver a conduzir, pare a viatura lon-

ge de edifícios, postos e cabos de alta 

tensão e permaneça dentro dela. 

Se estiver em local de grande concentra-

ção de pessoas (escola, sala de espetácu-

los, escritório ou fábricas) 

Não se precipite para as saídas. 

Fique afastado de máquinas. 

Fique dentro do edifício até o sismo ter-

minar, depois saia com calma. 

APÓS 
 

Mantenha a CALMA mas conte com a 

existência de possíveis réplicas. 

Não acenda fósforos nem isqueiros. 

Corte imediatamente o gás, a electricida-

de e a água. 

Se a sua casa sofreu danos saia calma-

mente, nunca utilize os elevadores. 

Solte os animais domésticos. 

Nunca se aproxime do litoral, pode ocor-

rer um tsunami. 

Se estiver na rua, não volte para casa. 

Se houver feridos, ajude-os, se souber 

atuar corretamente. 

Só utilize os telefones em caso de emer-

gência. 

Não deambule. 

Ligue o rádio e siga as recomendações 

difundidas pelas autoridades. 

Adaptado “Autoridade Nacional de Protecção 


