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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Todos somos Proteção Civil

A Proteção Civil começa em cada um de nós, cidadãos e cidadãs, no pleno 
exercício de direitos e deveres. Todos somos protagonistas e agentes ativos 
e, como tal, é de grande importância saber como agir perante episódios 
de acidentes, catástrofes naturais e outras ocorrências. Os conhecimentos 
adquiridos nesta área podem fazer a diferença em qualquer uma destas si-
tuações, dado que o socorro prestado pelas autoridades competentes, por 
mais eficaz que seja, dificilmente será imediato.

Com este manual, e os ensinamentos nele contidos no âmbito de medi-
das de autoproteção, todos podemos ter um papel mais interventivo na 
resposta a uma situação de crise, que pode até ser decisivo no salvamento 
de vidas. A prevenção de acidentes e a adoção de medidas preventivas e 
comportamentos adequados pode igualmente evitar muitas situações que 
coloquem em perigo pessoas e bens. Logo, há que mobilizar todos para 
esta causa comum que é a cultura de prevenção e segurança, dado que a 
Proteção Civil deve ser encarada como uma responsabilidade partilhada.

Aproveito igualmente esta oportunidade para saudar todos os profissio-
nais da área da Proteção Civil, que todos os dias trabalham em prol de uma 
sociedade mais segura, na prevenção de riscos e no auxílio às vítimas das 
mais variadas ocorrências.  

Em conjunto temos o dever de nos tornar cada vez mais numa comunidade 
resiliente, capaz de enfrentar e dar repostas adequadas a todo o tipo de 
ocorrências que nos possam vir a atingir.

O Presidente da Câmara,

Paulo Jorge Marques Inácio
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INTRODUÇÃO

O presente manual de medidas de autoproteção, elaborado pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Alcobaça, pretende in-
formar e sensibilizar os cidadãos para os riscos que estão expostos, apresen-
tando conceitos e medidas de autoproteção em situação de emergência.

Tem como objetivo facilitar a atuação em caso de iminência ou ocorrência 
de desastre ou acidente grave, quer em processos naturais ou tecnológicos. 
É importante saber como, e o que fazer numa situação de emergência. O 
conhecimento das recomendações deste manual e a sensibilização para o 
risco permitem melhorar a capacidade individual e coletiva de preparação 
e resposta em caso de acidente grave ou catástrofe, tornando as comuni-
dades mais preparadas, diminuindo os danos e as perdas humanas e ma-
teriais.

TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL
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O concelho de Alcobaça, integrado no distrito de Leiria, situa-se entre Ma-
rinha Grande e Leira a Norte, Porto de Mós e Rio Maior a nascente, Caldas 
da Rainha a Sul e Nazaré e Oceano Atlântico a poente. Apresenta atual-
mente 13 freguesias, numa área total de 408,1 km2.

É um território peculiar, com uma animada topografia que se estende des-
de as águas atlânticas até à Serra dos Candeeiros. É de facto neste agreste 
maciço rochoso que o território concelhio regista o seu ponto mais alto, a 
485 metros de altitude. 

O constante sobe e desce da zona centro e sul do concelho contrasta com 
as planícies, intensamente agrícolas, de Maiorga, Bárrio, Cela e Alfeizerão. 
Mas os contrastes não se ficam por aqui. O norte caracteriza-se por uma 
presença fortemente florestal e com alguns cursos de água, enquanto a 
zona meridional apresenta-se sinuosa, com uma densa rede hidrográfica, 
que desenhou estreitos e encaixados vales e onde se destacam os rios Al-
coa, Baça, Areia e Tornada.

O clima é do tipo oceânico moderado, com temperatura média anual entre 
os 14ºC a norte e os 15ºC a sul e a precipitação média anual a variar entre 
os 700mm no litoral e os 1000mm no interior. 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Legenda: TX - Média da temperatura máxima (Graus Celsius), TN - Média da temperatura mínima 

(Graus Celsius), RR – Precipitação total (mm) Fonte: IPMA
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Evolução da estrutura etária da população residente (1981/2011)

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011   

Em 2011, o efetivo populacional era de 56.693 habitantes (INE, 2011) com 
uma concentração ao longo do eixo Alcobaça, Évora, Turquel e Benedita. 
Além deste eixo destacava-se ainda a freguesia de Aljubarrota e de Pataias 
como as mais populosas.

Entre 1981 e 2011, verificou-se uma ligeira variação positiva do número 
total de habitantes no concelho, embora com uma clara diminuição da po-
pulação jovem e um aumento da população residente com mais de 65 anos.

Ao nível do número de alojamentos destaca-se um crescimento acentuado 
entre 1981 e 2011, tendo sido observada uma mudança estrutural no tipo 
de edifícios. A expansão do parque edificado fez-se sobretudo através de 
um aumento do número de alojamentos por edifício.

Relativamente à ocupação do solo verifica-se que o concelho de Alcobaça 
mantém maior percentagem de áreas agrícolas e florestais em detrimento das 
áreas artificializadas. 

Os principais setores de atividade no concelho de Alcobaça são a indústria 
transformadora e o comércio por grosso e a retalho que, no seu conjunto, 
representam mais de 50% das empresas em atividade e da população em-
pregada.
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

VIMEIRO

UNIÃO FREGUESIAS
PATAIAS E MARTINGANÇA

UNIÃO FREGUESIAS
ALCOBAÇA E VESTIARIA

UNIÃO FREGUESIAS
COZ, ALPEDRIZ 
E MONTES

MAIORGA

ALJUBARROTA
BÁRRIO

ÉVORA DE ALCOBAÇA

 
SÃO MARTINHO 
DO PORTO

ALFEIZERÃO

CELA

TURQUEL

BENEDITA
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AUTO PROTEÇÃO

Conjunto de medidas, procedimentos e práticas dos cidadãos para a pre-
venção e atuação durante e após um desastre ou acidente grave.

ACIDENTE GRAVE

Acontecimento inesperado ou sequência de eventos não planeados, por 
vezes previsíveis, suscetíveis de provocar perdas ou danos humanos, mate-
riais ou ambientais, relativamente limitados no tempo e espaço mas que 
requerem a intervenção das entidades de emergência e socorro.

CATÁSTROFE

É o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem 
elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando o quoti-
diano das populações e o tecido socioeconómico em regiões ou na totali-
dade do território nacional. 

PERIGO

A ameaça de um evento com potencial para constituir um desastre ou uma 
catástrofe, o qual pode ser representado por uma probabilidade de ocor-
rência e magnitude do fenómeno. 

VULNERABILIDADE

As potenciais perdas, quantificáveis em termos de elementos em risco, em 
consequência de uma ameaça natural ou tecnológica. A vulnerabilidade 
resulta das falhas em prevenção como o ordenamento do território, a falta 
de aplicação das normas de construção e a falta de fiscalização.

CONCEITOS
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SUSCETIBILIDADE

A suscetibilidade de um território expressa as condições que o mesmo apre-
senta para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso. São variáveis 
lentas como as que derivam da topografia e ocupação de solo, entre ou-
tras, e definem se um território é mais ou menos suscetível ao fenómeno, 
contribuindo para que este se verifique e, eventualmente, aquira potencial 
destrutivo significativo.

RISCO

Probabilidade de ocorrência de um processo (ou ação) perigoso e respe-
tiva estimativa das suas consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, 
expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos 
ou indiretos. Existem três tipos de riscos:

- Riscos Naturais: Os que resultam do funcionamento dos sistemas naturais 
(exemplos: sismos, movimentos de massas, erosão, cheias e inundações).

- Riscos Tecnológicos: Resultam de acidentes, frequentemente súbitos e 
não planeados, decorrentes de atividades humanas (exemplos: acidentes 
rodoviários, acidentes com transporte de matérias perigosas, acidentes 
em barragens).

- Riscos Mistos: Resultam da combinação de ações continuadas da ativida-
de humana com o funcionamento dos sistemas naturais (exemplos: incên-
dios florestais, degradação e contaminação de solos).

CONCEITOS
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A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autóno-
mas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e 
privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações 
de acidente grave ou catástrofe, e de atenuar os seus efeitos, proteger e 
socorrer as pessoas e bens em perigo sempre que estas ocorram.

A atividade de Proteção Civil tem caráter permanente, multidisciplinar e 
plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da Adminis-
tração Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de 
forma descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre organismos e 
entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis superiores. 

 

ÂMBITO TERRITORIAL

A Proteção Civil é desenvolvida em todo o território nacional. Nas Regiões 
Autónomas as políticas e ações de Proteção Civil são da responsabilidade 
dos Governos Regionais.

No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do di-
reito internacional, a atividade de Proteção Civil pode ser exercida fora do 
território nacional, em cooperação com Estados estrangeiros ou com orga-
nizações internacionais de que Portugal seja membro.

 

OBJETIVOS

- Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catás-
trofe dele resultante;

- Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 
descritas na alínea anterior;

O QUE É A PROTEÇÃO CIVIL?
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- Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens 
e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público;

- Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas 
por acidente grave ou catástrofe. 

DOMÍNIOS DE ATUAÇÃO

- Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos;

- Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco;

- Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em 
matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades;

- Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, 
a prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamen-
to e abastecimento das populações;

- Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mo-
bilizáveis, ao nível local, regional e nacional;

- Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em 
geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do 
património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como 
do ambiente e dos recursos naturais;

- Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamen-
to de áreas afetadas por riscos. 

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CIVIL

A estrutura de Proteção Civil organiza-se ao nível nacional, regional, distri-
tal e municipal.

 

O QUE É A PROTEÇÃO CIVIL?
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POLÍTICA DE PROTEÇÃO CIVIL

A condução da política de Proteção Civil é da competência do Governo, 
que, no respetivo programa, deve inscrever as principais orientações a 
adaptar ou a propor naquele domínio. O Primeiro-Ministro é responsável 
pela direção da política de Proteção Civil.

Compete ao membro do governo responsável pela área da Proteção Civil, 
no âmbito distrital, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe, as ações de Proteção Civil de prevenção, socorro, assis-
tência e reabilitação adequadas a cada caso, com a coadjuvação do Coman-
dante Operacional Distrital e a colaboração dos agentes de Proteção Civil 
competentes, nos termos legais.

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções de 
responsável municipal da política de Proteção Civil, desencadear, na iminên-
cia ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de Proteção Civil 
de prevenção, socorro, assistência e recuperação adequadas em cada caso.

 

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL

- Corpos de bombeiros;

- Forças de segurança;

- Forças Armadas;

- Órgãos da Autoridades Marítima Nacional;

- Autoridade Nacional de Aviação Civil

- INEM e demais entidades prestadoras de cuidados de saúde;

- Sapadores florestais.

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agen-
tes em harmonia com o seu estatuto próprio, funções de proteção civil nos 
domínios da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social.

O QUE É A PROTEÇÃO CIVIL?
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O QUE É A PROTEÇÃO CIVIL?

 ENTIDADES COM ESPECIAL DEVER DE COOPERAÇÃO

- Entidades de direito privadas detentoras de corpos de bombeiros, nos 
termos da lei;

- Serviços de segurança;

- Serviço responsável pela prestação de perícias médico-legais e forenses;

- Serviços de segurança social;

- Instituições particulares de solidariedade social e outras com fins de socor-
ro e de solidariedade;

- Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e priva-
das, dos portos e aeroportos;

- Instituições imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergên-
cia e assistência, designadamente dos sectores das florestas, conservação 
da natureza, indústria e energia, transportes, comunicações, recursos hí-
dricos e ambiente, mar e atmosfera;

- Organizações de voluntariado de proteção civil;

- Os serviços e instituições de investigação técnica e científica, públicos ou 
privados, com competências específicas em domínios com interesse para a 
prossecução dos objetivos fundamentais da proteção civil, cooperam com 
os órgãos de direção e coordenação previstos na Lei de Bases da Proteção 
Civil e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.
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PLANOS DE ÂMBITO MUNICIPAL

De acordo com as funções e competências do SMPC de Alcobaça, neste 
momento vigoram dois planos de âmbito municipal: 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL

É um documento formal que define o modo de atuação dos vários orga-
nismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil a 
nível municipal. Deverá também permitir antecipar os cenários suscetíveis 
de desencadear um acidente grave ou catástrofe, definindo a estrutura or-
ganizacional e os procedimentos para preparação e aumento da capacida-
de de resposta à emergência. Na prática, o Plano Municipal de Emergência 
(PME) exprime um conjunto de medidas, normas, procedimentos e missões, 
destinado a fazer face a uma situação de acidente grave ou catástrofe e a 
minimizar as suas consequências. 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

Presidente da Câmara 
Municipal de Alcobaça

S.M.P.C

Área 
Operacional

Área 
Florestal

Sensibilização
Pública

Planeamento
de Emergência

O SMPC de Alcobaça  tem a seguinte organização:

No âmbito das suas missões cabe ao Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC) apoiar o funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil 
(CMPC) e da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(CMDFCI), bem como assegurar o desenvolvimento local das ações de defe-
sa da floresta contra incêndios.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

ALERTA E AVISO

Os níveis de Alerta para os agentes da Proteção Civil são diferentes dos 
níveis de Aviso para a população, embora frequentemente confundidos 
pelos órgãos de comunicação social e pela população em geral.

ALERTAS                               AZUL - AMARELO - LARANJA - VERMELHO

Destinam-se a colocar de prevenção os agentes de Proteção Civil e entida-
des com especial dever de cooperação. 

Compreende a necessidade de adotar medidas preventivas e/ou medidas 
especiais, consoante a dimensão das ocorrências, e/ou a iminência das mes-
mas, de acidente grave, catástrofe ou desastre natural. 

AVISOS                               VERDE - AMARELO - LARANJA - VERMELHO

Destinam-se a prevenir a população sobre alterações que possam condicio-
nar determinadas ou a totalidade das atividades e que coloquem as pes-
soas em risco coletivo bem como os seus bens.

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

É um instrumento de planeamento que pretende operacionalizar, ao nível 
municipal, as normas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (DFCI) D.L. nº 124/2006.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), apre-
senta como eixos estratégicos, aumentar a resiliência do território, reduzir 
a incidência de incêndios, melhorar a eficácia do ataque e da gestão, recu-
perar e reabilitar os ecossistemas ardidos, assim como adotar uma estrutura 
orgânica funcional e eficaz.
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USO DE FOGO

De acordo com o estabelecido pelo quadro legal de defesa da floresta con-
tra incêndios (DFCI), existem vários condicionalismos ao uso do fogo, no-
meadamente no que toca à realização de queimadas, queimas de sobran-
tes resultantes de atividades agroflorestais, e fogueiras. Explicamos aqui a  
diferença entre os seguintes conceitos:

Fogueira é a combustão com chama, confinada no espaço e no tempo, para 
aquecimento, iluminação, confeção de alimentos, proteção e segurança, 
recreio ou outros fins;

Queima o uso do fogo para eliminar sobrantes de exploração, cortados e 
amontoados; 

Queimadas o uso do fogo para renovação de pastagens e eliminação de 
restolho e ainda, para eliminar sobrantes de exploração cortados mas não 
amontoados.

Nos espaços florestais, durante o período crítico (normalmente compreen-
dido entre 1 de julho e 30 de setembro), não é permitido fumar ou fazer 
qualquer tipo de lume, no seu interior ou nas vias que os delimitam ou os 
atravessam. 
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USO DE FOGO

QUEIMA DE SOBRANTES 

Em todos os espaços rurais, durante o período crítico, não é permitido:

- A realização de queimas de matos cortados e amontoados e qualquer tipo 
de sobrantes de exploração.

Em todos os espaços rurais a queima só é permitida, fora do período crítico, 
desde que não se verifique o índice de risco temporal de incêndio de níveis 
muito elevado ou máximo.

- A queima de sobrantes de exploração, decorrente de exigências fitossani-
tárias de cumprimento obrigatório, deverá ser realizada com a presença 
de uma unidade de um corpo de bombeiros ou uma equipa de sapadores 
florestais.

QUEIMADAS 

Permitido fora do período critico, desde que:

- Exista licenciamento na Câmara Municipal de Alcobaça;

- Na presença de técnico credenciado em fogo controlado ou, na sua ausên-
cia, de equipa de bombeiros ou de equipa de sapadores florestais.

- O índice de risco temporal de incêndio seja inferior ao nível elevado.

Sem acompanhamento técnico adequado, a realização de queimadas é 
considerada uso de fogo intencional.
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FOGUEIRAS 

Só é permitida fora do período crítico e desde que o índice de risco tempo-
ral de incêndio seja inferior ao nível muito elevado:

1. A realização de fogueiras para recreio ou lazer e para confeção de ali-
mentos, bem como utilização de equipamentos de queima e de combus-
tão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos em todos os es-
paços rurais;

2. Em espaços não inseridos em zonas críticas a confeção de alimentos, des-
de que realizada nos locais expressamente previstos para o efeito, nomea-
damente nos parques de lazer e de recreio e outros quando devidamente 
infraestruturados e identificados como tal; 

É proibido acender fogueiras nas ruas, praças e demais lugares públicos 
das povoações, bem como a menos de 30 m de quaisquer construções e a 
menos de 300 m de bosques, matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de 
substâncias suscetíveis de arder e, independentemente da distância, sem-
pre que deva prever-se risco de incêndio.

Pode a Câmara Municipal licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos 
Santos populares, estabelecendo as condições para a sua efetivação, tendo 
em conta as precauções necessárias à segurança de pessoas e bens.

USO DE FOGO



23

USO DE FOGO

PARA A REALIZAÇÃO EM SEGURANÇA DE QUEIMAS E FOGUEIRAS DEVE 
TER EM ATENÇÃO:

- O material a queimar deve ser colocado em pequenos montes, distanciados 
entre si no mínimo 10 metros, em vez de um único de grandes dimensões;

- O material a queimar não deve de ser colocado debaixo de cabos elétricos 
de baixa, média ou alta tensão e de cabos telefónicos;

- As operações devem de ser sempre executadas em dias sem vento ou de 
vento fraco; 

- Criar uma faixa de segurança em redor dos sobrantes a queimar, com lar-
gura nunca inferior ao dobro do perímetro ocupado pelos sobrantes de 
modo a evitar a propagação do fogo aos combustíveis adjacentes;

- Junto ao local devem existir equipamento de primeira intervenção, desig-
nadamente água, pás, enxadas e extintores;

- Após a queima, o local deve de ser irrigado com água ou coberto com 
terra de forma a apagar os braseiros existentes, evitando possíveis rea-
cendimentos.

O responsável pela realização da queima ou fogueira deve informar-se so-
bre o índice diário de risco de incêndio, pode ser consultado diariamente 
na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (www.ipma.pt) 
ou no SMPC;

O responsável pela queima ou fogueira nunca poderá abandonar o local 
durante o tempo em que estas decorram e até que as mesmas sejam devi-
damente apagadas e que seja garantida a sua efetiva extinção.
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SISMOS

Os sismos são um fenómeno natural resultante de uma vibração ligeira ou 
intensa que têm origem normalmente em zonas onde a crosta terrestre/
oceânica está fraturada (falhas) e duram entre poucos segundos a alguns 
minutos. Após o sismo principal ocorrem geralmente outros, designadas 
de réplicas.

 

Existem duas formas de descrever a dimensão de um sismo: 

- Através da magnitude que expressa a quantidade de energia libertada 
pelo evento no hipocentro, e traduz-se através da Magnitude Local de 
Richter.

- Pela intensidade, parâmetro que mede a severidade dos efeitos provo-
cados por uma sismo num determinado local. Expressa-se utilizando di-
ferentes graus que representam um padrão teórico de efeitos sobre as 
pessoas, objetos, edifícios e meio ambiente (Escala de Mercalli).
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SISMOS

Escala de Ritchter

Escala de Mercalli

Magnitude

<3.5

3.5 – 5.4

5.4 – 6.0

6.1 – 6.9

7.0 – 7.9

>8.0

Efeitos

Geralmente não se sente, mas é registado.

Frequentemente não se sente, mas pode causar pequenos danos.

Ocasiona pequenos danos em edificações.

Pode causar danos graves em regiões muito populosas.

Terramoto de grande intensidade, causa danos graves.

Terramoto muito forte. Causa destruição total nas populações atingidas e nas envolventes.

Grau

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

Designação

Impercetível

Muito Fraco

Fraco

Moderado

Forte

Bastante Forte

Ruinoso

Desastroso

Destruidor

Catastrófico

Danos quase totais

Efeitos 

Só registado por instrumentos.

Pessoas em repouso em andares altos podem sentir.

Sentido por algumas pessoas no interior das habitações, objetos pendurados baloiçam.

Perceptível por quase todas as pessoas no interior das habitações, vidros e louças tilintam.

Sentido no exterior das habitações, pessoas acordam e caem pequenos objetos.

Pessoas saem para o exterior das habitações, móveis deslocam-se, queda de blocos de alvenaria.

Pessoas que se desloquem a pé tem dificuldade em caminhar, há fendas nos edifícios, tijolos e 

mosaicos caem, sinos grandes tocam.

Condução automóvel é afetada, existe colapso parcial de edifícios de má qualidade e fendas no solo.

Danos consideráveis em todo o edificado, areia e lama saem do solo.

Destruição da maioria dos edifícios, grandes desabamentos de terras.

Carris ferroviários dobram, estradas abrem fendas, canalizações subterrâneas ficam danificadas.

Destruição total, alteração da topografia.

Muito ForteVII
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PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE UM SISMO

- Atuação humana precipitada devido ao pânico;
- Queda de móveis, candeeiros e outros objetos;
- Queda de cabos de comunicações e fornecimento de energia elétrica;
- Desmoronamento parcial ou total de edifícios;
- Incêndios causados por fugas de gás, agravados por acessos condiciona-

dos e falta de fornecimento de água.

COMO SE DEVE PREPARAR PARA UM SISMO?

- Prepare a sua casa de forma a facilitar os movimentos, libertando os cor-
redores e objetos que impeçam a circulação;

- Fixe as estantes ou móveis pesados, as garrafas de gás, os vasos e floreiras 
às paredes da casa;

- Coloque os objetos pesados no chão ou nas estantes mais baixas;
- Tenha um extintor em casa, aprenda a usá-lo e faça a revisão periódica;
- Não localize as camas debaixo de candeeiros ou perto de janelas;
- Identifique e defina locais seguros na sua habitação para se proteger e 

informe os familiares;
- Ensine todos os familiares como desligar o fornecimento de gás, água e 

eletricidade.

TENHA SEMPRE PREPARADO UM ESTOJO DE EMERGÊNCIA

- Rádio e lanterna a pilhas;
- Estojo de primeiros socorros;
- Medicamentos essenciais e agasalhos;
- Armazene água e alimentos para 2 ou 3 dias (renove-os periodicamente 

tendo em consideração os prazos de validade).
- Os adultos e as crianças devem dialogar sobre o que fazer se ocorrer um sismo.

SISMOS
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EM CASA OU NUM EDIFÍCIO

Locais mais SEGUROS:
- Vãos de portas, de preferência em paredes mestras;
- Cantos das divisões;
- Debaixo de mesas, camas ou outras superfícies resistentes.

Locais mais PERIGOSOS:
- Elevadores;
- Junto a janelas, espelhos e chaminés;
- No meio das divisões;
- Saídas de casa/edifícios.

O QUE FAZER DURANTE O SISMO?

Caso esteja em CASA:
- Ajoelhe-se debaixo de uma mesa, cama ou superfície resistente e proteja 

a cabeças e os olhos com as mãos e braços;
- Mantenha-se afastado das janelas, espelhos, chaminés e outros objetos 

que possam cair;
- Caso esteja num andar superior de um edifício não corra para a saída as 

escadas podem estar congestionadas, nunca utilize o elevador;
- Se estiver num local público (cinema, centro comercial, hospital, escola 

ou outro local com muita gente) não se precipite para as saídas, poderão 
estar obstruídas.

Se estiver na RUA:
- Mantenha-se afastado de edifícios altos, postes de eletricidade e outros 

objetos que possam cair;
- Dirija-se para um local aberto, mantendo a calma;

- Caso esteja a conduzir, pare a viatura longe de edifícios, muros, taludes, 
postes, cabos elétricos e permaneça dentro dela.

SISMOS
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O QUE FAZER DEPOIS DO SISMO?

- Deve manter a calma, e esperar possíveis réplicas;
- Corte de imediato o gás, a eletricidade e a água;
- Não faça lume nem acenda isqueiro nem fósforos, pode haver fugas de gás;
- Cuidado com vidros partidos ou cabos elétricos;
- Não toque em objetos metálicos que estejam em contacto com fios elétricos;
- Proteja-se com roupa adequada, vista calças, camisolas de mangas compri-

das e use sapatos fortes;
- Caso observe danos graves na sua casa, saia de imediato para sua segurança;
- Se observar pequenos incêndios tente extingui-los;
- Limpe o mais rapidamente possivel tintas, pesticidas e outras matérias 

perigosas e inflamáveis que tinham sido derramadas;
- Caso esteja perto de uma praia ou das margens baixas de um rio afaste-se, 

poderá ocorrer uma onda gigante (maremoto ou tsunami);
- Solte os animais, eles trataram de si próprios;
- Se estiver na rua, não vá para casa;
- Ajude os feridos, caso tenham farturas nunca os remova, a não ser que cor-

ram perigo devido à ocorrência de incêndios, inundações ou derrocadas;
- Utilize apenas o telefone em caso de extrema urgência (incêndios, fugas 

de gás, feridos graves);
- Ligue o rádio e fique atento às instruções difundidas;
- Siga sempre as instruções dos agentes de proteção civil.

SISMOS



29

Apesar de aparecerem muitas vezes associadas, cheias e inundações não 
significam o mesmo. 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, desencadeados 
por precipitações moderadas e permanentes ou por precipitações repenti-
nas e de elevada intensidade. Por vezes o excesso de precipitação faz au-
mentar o caudal dos cursos de água, provocando o extravasamento do leito 
normal e a inundação das margens. Podem ainda ser causadas pela rotura 
de barragens, associadas ou não a fenómenos meteorológicos extremos.

Uma inundação normalmente resulta de uma grande quantidade de chuva 
que não foi suficientemente absorvida por rios e outras formas de escoamento. 

É possível prever-se algumas inundações através da análise das condições 
meteorológicas, níveis de água dos rios e barragens, no entanto quando 
estes fenómenos são associados a chuvas fortes e repentinas dificilmente 
permitirá que as populações sejam avisadas. 

Para quem vive numa zona de risco deve manter-se informado acercar dos 
procedimentos adequados que lhe permitam aumentar a segurança, dimi-
nuindo os prejuízos materiais, ou mesmo perdas humanas. 

CHEIAS E INUNDAÇÕES
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COMO PREVENIR?

- Manter as margens dos rios limpas;
- Limpar os sistemas de escoamento de água da chuva.

ANTES

- Organizar a família com um plano de evacuação, identificando pontos 
altos onde possa refugiar-se;

- Elaborar uma lista de objetos importantes a levar em caso de evacuação;
- Preparar uma reserva de água engarrafada e alimentos enlatados no mí-

nimo para 3 dias;
- Manter a envolvente à sua casa limpa de folhas;
- Preparar um anteparo para a porta de casa, tornando-a mais resistente;
- Preparar um estojo de emergência;
- Equacionar a hipótese de fazer um seguro de habitação e recheio.

NA PREVISÃO DE UMA INUNDAÇÃO

- Colocar objetos e alimentos no ponto mais alto de casa;
- Guardar num saco de plástico os documentos e objetos pessoais importantes;
- Levar o gado para locais seguros e solte os animais domésticos;
- Fechar as embalagens de produtos poluentes ou tóxicos (inseticidas, her-

bicidas, entre outros) e colocar num local seguro;
- Retirar das imediações de sua casa objetos que possam ser arrastados ou 

entupir os sistemas de escoamento;
- Colocar o anteparo nas portas.

DURANTE O EVENTO

- Reagir de forma calma e serena, mas rápida;
- Desligar o gás, eletricidade e água;
- Beber apenas água engarrafada e não consumir alimentos que estiveram 

em contacto com água da inundação;

CHEIAS E INUNDAÇÕES
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CHEIAS E INUNDAÇÕES

- Ajudar as pessoas que mais necessitarem (idosos, crianças ou deficientes);
- Não andar descalço, a água pode esconder muitos perigos;
- Não utilizar carro, pode ser apanhado desprevenido. Pode ser arrastado;
- Utilize o telefone só em caso de emergência. Para pedir socorro sinalize 

a sua presença com um pano, luz, ou outro objeto que chame a atenção.

EM CASO DE EVACUAÇÃO

- Dirijir-se para o local de concentração, mantendo a disciplina e respeitan-
do as orientações que lhe forem dadas;

- Fazer-se acompanhar dos seus documentos pessoais, pertences pessoais 
indispensáveis, estojo de emergência, água e alimentos enlatados;

- Fechar à chave as portas de acesso ao exterior de sua casa.

DEPOIS DA INUNDAÇÃO

- Se existir uma evacuação só deve regressar a casa,  só quando lhe for dada 
indicação;

- Verificar a sua casa, se ameaçar ruir não entrar;
- Ter atenção aos aparelhos elétricos ou a gás atingidos pela água. Não 

toque em cabos elétricos caídos, pode ficar eletrocutado;
- Deitar fora comida e medicamentos caso tenham estado em contacto com 

a água, e beber apenas água fervida ou engarrafada;
- Caso tenha armazenado em sua casa substâncias inflamáveis ou tóxicas 

verificar o estado das mesmas;
- Utilizar calçado apropriado e nunca andar descalço;
-Estar sempre informado, especialmente se residir numa região habitual-

mente afetada por inundações, e desenvolver todas as ações necessárias 
para a sua proteção, família e bens.

É muito importante ter consigo um rádio a pilhas para que possa acompa-
nhar o evoluir da situação, e ter conhecimento dos comunicados das enti-
dades competentes difundidas através dos órgãos de comunicação social.
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SECAS

A seca é um fenómeno climático causado pela escassez de água, associa-
da a períodos extremos de reduzida precipitação, mais ou menos longos, 
afetando negativamente os ecossistemas e as atividades socioeconómicas. 
Provoca desequilíbrios hidrológicos importantes, normalmente a ocorrên-
cia da seca dá-se quando a evapotranspiração ultrapassa por um período 
de tempo a precipitação. 

Este fenómeno manifesta-se lentamente, e pode ser distinguido entre se-
cas meteorológicas (climáticas e hidrológicas), agrícolas e urbanas.

Hidrológica: Caracterizada por uma componente do ramo terrestre do ciclo 
hidrológico (escoamento, humidade do solo, níveis piezométricos) anor-
malmente reduzidos.

Climática: Descrita através de uma variável climática, traduz-se por um pe-
ríodo sem chuva anormalmente elevado.

Agrícolas: Défice significativo da humidade do solo, em que se esgota a 
capacidade de suporte dos ecossistemas agrícolas.

Urbana: Défice significativo relativo às disponibilidades hídricas nos siste-
mas de captação de água para abastecimento. 
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SECAS

Caso não exista precipitação durante um período de tempo prolongado, 
não significa obrigatoriamente a ocorrência de uma seca, isto se a situa-
ção antecedente de humidade de solo for suficiente para não esgotar as 
capacidades de suporte dos ecossistemas agrícolas. Ou por outro lado, se 
existirem medidas para colmatar as necessidades de água indispensáveis ao 
normal funcionamento das atividades socioeconómicas não se considera 
estar perante uma situação de seca. 

Em suma, uma seca traduz-se como o período de tempo em que a humi-
dade do solo é deficitária, de tal forma que as necessidades das plantas, 
animais e dos seres humano não podem ser satisfeitas.

Na perspetiva da Proteção Civil, a seca caracteriza-se pelo défice entre as 
disponibilidades hídricas do país e as necessidades de água para assegurar 
o normal abastecimento público.

UMA SECA TEM DOIS TIPOS DE CONSEQUÊNCIAS

Diretas

- Deficiente fornecimento de água para abastecimento urbano;

- Prejuízos na agricultura, indústria e na produção de energia hidroelétrica;

- Restrições à navegação nos rios e à pesca em águas interiores.

Indiretas

- Favorecimento de condições que levem à ocorrência e propagação de 
incêndios florestais; 

- Problemas fitossanitários;

- Degradação da qualidade da água;

- Erosão do solo;

- A longo prazo, desertificação, nas regiões de climas áridos e semi-áridos.
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A água não é um bem inesgotável e, muitas das vezes, é gasta desneces-
sariamente, portanto deve-se moderar o seu consumo. Siga as seguintes 
recomendações:

CANALIZAÇÃO

- Utilizar torneiras com misturadora de água quente e fria;

- Assegurar-se do bom estado de conservação de torneiras, autoclismos e 
máquinas;

- Caso seja detada uma fuga de água numa zona pública avisar as autori-
dades competentes.

CASA DE BANHO

- Tomar duches rápidos e não deixe a água a correr enquanto se ensaboa, 
evite banhos de imersão;

- Enquanto escova os dentes mantenha a torneira fechada;

- Descarregar o autoclismo só quando necessário e reduza a quantidade 
de água por cada descarga. Coloque no depósito uma garrafa de plástico 
cheio de água ou opte por um autoclismo com a função dupla descarga.

COZINHA

- Utilizar as máquinas de lavar loiça e roupa com carga completa;

- Optar por comprar eletrodomésticos com menor consumo de água e ele-
tricidade;

- Caso lave a loiça à mão, não a lave em água corrente e no final use a água 
para outros fins.

SECAS
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JARDIM

- Fazer a rega com água de poços e ribeiros, recupere a água da chuva ou 
reutilize a de uso doméstico;

- Nunca regar o jardim nas horas de maior calor;

- Optar pelo cultivo de plantas adaptadas ao clima da região, e evitar regá-
-las desnecessariamente.

LAVAGEM DO CARRO

- Não utilizar água corrente, optar por baldes de água, caso use mangueira 
fecha-la quando não a estiver a utilizar;

- Racionalizar as lavagens.

DURANTE UMA SECA

- Caso se verifique cortes no abastecimento de água, utilizar apenas a 
quantidade que vai ser necessária;

- Fechar ligeiramente as torneiras de segurança de modo a diminuir o cau-
dal da água e consequentemente o consumo;

- Não encher tanques ou piscinas, pode estar a gastar água necessária a 
outras pessoas;

- Num período de seca a água pode perder qualidade, em caso de dúvida 
ferva-a durante 10 minutos antes de beber.

Redobrar os cuidados com a poupança de água e controle os seus gastos 
através de uma leitura regular do contador e da fatura da água.

SECAS
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ONDAS DE CALOR

As ondas de calor correspondem a períodos de tempo, com pelo menos seis 
dias, em que as temperaturas máximas médias são superiores em 5ºC ao 
valor de referência. Têm grande impacto na saúde humana e contribuem 
para condições propícias à ocorrência de incêndios florestais.

Este fenómeno natural é prejudicial para a saúde, podendo causar hiper-
termia, insolação e desidratação. 

O aumento dos índices dos raios ultravioleta podem causar lesões na vista 
e problemas de pele. Têm relação direta no homem, podendo provocar 
alterações ao nível do estado fisiológico, são especialmente vulneráveis a 
idosos, crianças, pessoas com doenças de coração e vias respiratórias, doen-
tes crónicos, acamados e obesos. 
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ONDAS DE CALOR

Para evitar situações de desidratação ou aumento da temperatura corpo-
ral, sigas as seguintes recomendações:

PREVINA A DESIDRATAÇÃO

- Para não desidratar, beber muita água, mesmo que não sinta sede;

- Incentivar os idosos a beberem, mais um litro de água por dia do que é 
habitual;

- Evitar combater a desidratação ingerindo bebidas alcoólicas, gaseificadas, 
com cafeína ou ricas em açúcar;

- As pessoas que sofram de epilepsia, doenças cardíacas, renais, fígado, ou 
problemas de retenção de líquidos, devem consultar o médico antes de 
aumentar o consumo de líquidos;

- Optar por refeições ligeiras, com pouca gordura e sem condimentos;

- Comer em pouca quantidade, mas várias vezes ao dia.

VESTUÁRIO

- Usar vestuário de roupas leves de algodão, com cores claras, evitando 
fibras sintéticas e lã porque aumentam a transpiração;

- Não usar cores escuras porque absorvem maior quantidade de calor e 
evitar que idosos vistam negro ou fibras sintéticas;

CASO ESTEJA EM CASA

- Manter as janelas e as persianas fechadas, evitando  a entrada de ar quente;

- Durante a noite abrir as janelas para que o ar circule e a casa arrefeça;

- Se sentir o corpo muito quente não tomar banho com água demasiado 
fria, mas sim com água tépida para evitar um choque térmico.
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NA RUA

- Protejer a cabeça do sol usando um chapéu ou lenço;

- Não permanecer em pé muito tempo, principalmente ao sol;

- Se quiser ir à praia, vá nas primeiras horas da manhã, ou ao fim do dia, 
e mantanha-se à sombra. Utilizar sempre chapéu, de preferência de abas 
largas, óculos escuros e protetor solar;

- Em dias muito quentes e elevada humidade evitar atividades que exijam 
muito esforço físico, nomeadamente alguns desportos. 

VIAGENS DE AUTOMÓVEL

- Viajar nas horas de menor calor;

- Evitar percursos longos sem interrupção e sempre que possível viajar à 
noite;

- Ingerir muitos líquidos, de preferência água ou sumos naturais; 

- Não fechar totalmente os vidros do carro, a menos que tenha ar condi-
cionado ligado;

- Cobrir as janelas do veículo, com telas apropriadas para se proteger do sol 
e facilitar a condução;

- Não deixar as crianças expostas ao sol dentro do veículo, oferecer-lhes 
água frequentemente, mantendo-as arejadas e com roupa com as carac-
terísticas recomendadas;

- Ter especial atenção caso transporte bebés, crianças e idosos;

- No transporte animais domésticos oferecer-lhes água e não os deixar fe-
chados.

ONDAS DE CALOR
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Uma vaga de frio corresponde a períodos de tempo, com pelo menos seis 
dias, em que as temperaturas mínimas médias são inferiores em 5ºC ao 
valor de referência. O frio, ou o abaixamento repentino da temperatura, 
pode afetar a saúde de qualquer pessoa. Os grupos de maior risco são as 
crianças, idosos, doentes crónicos (doenças respiratórias ou cardíacas) e os 
sem abrigo. 

Quando a temperatura desce muito rapidamente e se prevê que o estado 
do tempo possa prolongar-se alguns dias, diz-se que se está perante uma 
vaga de frio. 

Os impactos sentem-se na agricultura e no sector dos transportes porque 
prejudicam a circulação de pessoas e mercadorias. O consumo de eletrici-
dade ficará acima da média, visto as necessidades de aquecimento serem 
superiores ao normal.

FRIO INTENSO – VAGAS DE FRIO
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ANTES DA ÉPOCA DE FRIO

Caso viva em zonas frequentemente afetadas por frio intenso e prolonga-
do, ou corra o risco de ficar isolado pela neve, deve fazer reserva de:

- Água potável;

- Comida enlatada ou embalada ( de preferência sem necessidade de con-
feção ou refrigeração);

- Alimentos ricos em calorias (chocolates, frutos secos, entre outros)

- Combustível de uso doméstico (gás e/ou lenha);

- Preparar o estojo de emergência.

DURANTE A ÉPOCA DE FRIO

Existem algumas situações que podem ocorrer dentro de casa, deve estar 
informado para que sejam evitadas:

- Intoxicação por monóxido de carbono – Quando acender uma lareira, 
braseira ou salamandra deve abrir uma janela para que exista renovação 
de ar evitando a acumulação deste gás tóxico que pode ser mortal;

- Incêndios – poderão resultar na má utilização de aquecedores elétricos 
ou sobrecarga da rede elétrica devido ao funcionamento simultâneo de 
vários aparelhos (deve afastar aquecedores de moveis e não deve secar 
roupa nos aquecedores);

- Aquecedores – Não tocar nos aquecedores e redobrar a atenção com as 
crianças e idosos.

QUANDO SAIR DE CASA

- Não permanecer muito tempo na rua, a diferença de temperatura entre a 
rua e os interiores aquecidos provoca a desidratação da pele o que pode 
causar lesões dolorosas nos lábios, rosto e mãos;

FRIO INTENSO – VAGAS DE FRIO
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FRIO INTENSO – VAGAS DE FRIO

- Protejer a boca e nariz com um cachecol, evitando a entrada de ar muito 
frio nos pulmões;

- Vestir várias camadas de roupa, em vez de uma única peça muito quente;

- Não caminhar sobre gelo ou neve e evitar as quedas;

- Não exercer atividades físicas violentas.

VIAGENS DE AUTOMÓVEL

Antes:

- Verificar o combustível, luzes e travões;

- Colocar líquido anticongelante no radiador;

- Caso vá para um local com neve, utilizar correntes nos pneus;

- Levar consigo alimentos, um pano colorido, agasalhos, telemóvel e estojo 
de emergência.

Em viagem:

- Conduzir em velocidade reduzida;

- Ter especial atenção às zonas mais sombrias, visto serem mais propícias à  
formação gelo.

 A viatura ficou imobilizada:

- Ligar imediatamente 112;

- Chamar a atenção dos outros automobilistas, colocando algo colorido na 
antena ou na janela da viatura;

- Permanecer dentro da viatura, ficará mais resguardado do frio;

- Não ter o aquecimento continuamente ligado, por cada hora ligue apenas 
10 minutos;

- Deixar uma fresta da janela, oposta ao vento, aberta;
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FRIO INTENSO – VAGAS DE FRIO

- Esforçar-se para não adormecer;

- Manter o tubo de escape desimpedido de neve.

EFEITOS DO FRIO

Quando a exposição ao frio é prolongada os tecidos podem sofrer queima-
duras, por norma as zonas do corpo mais afetadas são: mãos, pés, nariz e 
orelhas.

Quando a temperatura ambiente desce muito, a temperatura do nosso 
corpo também desce, podendo provocar hipotermia. Neste caso a tempe-
ratura corporal está abaixo do seu normal (37ºC). Os sintomas são a pele 
pálida ou arroxeada, até a perda gradual das capacidades motoras (tremor, 
dificuldade em andar e falar) e mentais (sonolência, confusão e perda de 
consciência), podendo levar à morte caso o socorro seja tardio.

EM CASO DE HIPOTERMIA OU QUEIMADURA PELO FRIO

O que fazer:

- Ligar 112 e seguir as recomendações;

- Não tentar aquecer-se rapidamente mas sim de forma gradual;

- Dirijir-se para um local quente e seco, retirar a roupa molhada e vestir 
roupas secas e quentes, podendo envolver-se num cobertor.

O que não fazer:

- Nunca beber líquidos com cafeina, porque aumentam o esforço cardíaco;

- Não ingerir bebidas alcoólicas, a sensação de calor é apenas momentânea.
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INCÊNDIOS FLORESTAIS

Os incêndios florestais são uma das principais catástrofes em Portugal. 
Definem-se como processos de fogo descontrolado, que se propagam por 
grandes áreas ocupadas por floresta, matos e culturas agrícolas. 

Têm origem em causas naturais ou humanas e a sua propagação depende 
das condições meteorológicas (direção e intensidade do vento, humidade 
relativa do ar, temperatura), secura dos combustíveis disponíveis, relevo do 
terreno, acessibilidades, tempo de intervenção dos meios de combate, entre 
outros fatores preponderantes. Para além dos prejuízos económicos e am-
bientais, podem constituir uma fonte de perigo para as populações e bens. 
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INCÊNDIOS FLORESTAIS

COMO PREVENIR OS INCÊNDIOS

Caso viva próximo de uma área florestal:
- Limpar o mato à volta de sua casa;
- Manter os caminhos da sua propriedade em condições de circulação;
- Armazenar, em lugar seguro e isolado, a lenha, o gasóleo e outros produ-

tos inflamáveis;
- Retirar as folhas, caruma e ramos dos telhados;
- Cortar as árvores que ofereçam risco para a habitação;
- Não fazer fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que 

não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;
- Colocar nas máquinas agrícolas extintores de 6kg, dispositivos de reten-

ção de faúlhas e tapa-chamas nos tubos de escapes/chaminés.

Na floresta:
- Não deitar fósforos ou cigarros para o chão;
- Não deitar pela janela do automóvel cinzas ou pontas de cigarro;
- Não acender fogueiras na floresta, apenas nos locais próprios e com os 

seguintes cuidados:
 - remover a vegetação seca;
 - delimitar o fogo com pedras;
 - molhar a zona envolvente;
 - ter por perto água;
 - estar sempre atento;
 - no final apagar com recurso a água e terra;
 - não fazer fogueiras em dias de muito vento.

Ter sempre à mão:

- Material para extinguir um foco de incêndio (extintor, enxadas, pás, man-
gueira com água).
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INCÊNDIOS FLORESTAIS

Preparar a sua família:

- Combinar um ponto de encontro;

- Elaborar um plano de evacuação de sua casa.

Se estiver próximo de um incêndio:
- Ligar imediatamente para o 112 ou para os Bombeiros da sua área;
- Caso não corra perigo tentar extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;
- Retirar a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;
- Não prejudicar a ação dos Bombeiros e seguir as suas instruções;
- Se notar pessoas com comportamento de risco, informar de imediato as 

autoridades.

Se o incêndio estiver próximo de sua casa:
- Avisar os moradores vizinhos;
- Desligar o gás e eletricidade de sua casa;
- Molhar de forma abundante as paredes e os arbustos que rodeiam a casa;
- Em caso de evacuação, ajudar as crianças, idosos e deficientes;
- Não desperdiçar tempo a recolher objetos pessoais desnecessários;
- Soltar os animais, eles tratam de si próprios;
- Depois da evacuação, nunca volte atrás;
- As autoridades só aconselham a evacuação se existir risco de vida - obede-

cer rapidamente mas com calma.

Se ficar cercado por um incêndio:
- Dirijir-se sempre na direção contrária à do vento;
- Refugiar-se numa zona com água ou com pouca vegetação;
- Permanecer o mais baixo possível, respirar através de roupa molhada, 

para evitar inalar o fumo;
- Cobrir a cabeça e todo o corpo com roupas molhadas;
- Caso não consiga sair sozinho, aguardar por ajuda;
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Depois do incêndio:
- Em caso de queimadura passar a parte do corpo afetada por água fria;
- Depois do incêndio existe perigo de reacendimento, colaborar com as 

autoridades sempre que lhe solicitarem ajuda nas operações de rescaldo 
e vigilância;

- Caso tenha existido evacuação, regressar apenas quando lhe for dada 
indicação;

- Assegurar-se que a sua casa não foi afetada e está em segurança.

QUEIMADAS E FOGUETES

- É interdita a realização de queimadas e queima de sobrantes em espaços 
rurais durante o período crítico (normalmente compreendido de 1 de ju-
lho a 30 setembro de cada ano);

- É proibido o lançamento, durante o período crítico, de quaisquer tipos 
de foguetes e de balões com mecha acesa. A sua utilização está sujeita a 
autorização prévia da Câmara Municipal;

- A realização de queimadas só é permitida fora do período critico e desde 
que o índice de risco de incêndio seja inferior ao nível de elevado;

- Antes de realizar uma queimada pedir autorização à Câmara Municipal;
- Não fazer queimadas nas proximidades das florestas;
- Durante as queimadas ter sempre à mão enxadas, pás, mangueiras e ou-

tras ferramentas que permitam controlar um foco de incêndio.

INCÊNDIOS FLORESTAIS
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PRECIPITAÇÕES INTENSAS E TROVOADAS

As precipitações intensas são fenómenos meteorológicos característicos do 
período do outono à primavera. Podem ser originadas por fenómenos me-
teorológicos distintos, dividindo-se em dois tipos: precipitações moderadas 
e prolongadas e precipitações muito fortes de curta duração.

As precipitações moderadas e prolongadas estão associados a núcleos de 
baixa pressão e originam longos períodos de precipitação, por vezes com a 
duração de vários dias, levando à saturação dos solos e formação de cheias. 
As precipitações fortes de curta duração são geradas por fenómenos meteo-
rológicos de origem convectiva e caracterizam-se por aguaceiros violentos, 
que, por vezes, estão associados a trovoadas e até queda de granizo. Este 
tipo de fenómeno é de difícil previsão, tipicamente provoca inundações ur-
banas devido à dificuldade de drenagem dos coletores das águas pluviais. 

As trovoadas formam-se na presença das seguintes condições: instabilida-
de atmosférica, humidade elevada e ascensão de ar quente. Representam 
um dos mais violentos fenómenos meteorológicos, visto terem associados 
raios que são portadores de grandes quantidades de energia eletromagné-
tica. Simultaneamente fazem-se acompanhar de precipitação intensa. Não 
deixando de ser um dos mais espetaculares fenómenos naturais, devido à 
simultaneidade de luz e som. 

Os prejuízos causados por este fenómeno são muito avultados, embora a 
probabilidade de ser atingido por um raio seja diminuta.
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PRECIPITAÇÕES INTENSAS E TROVOADAS

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO

Poderá usar a regra dos 30 segundos para determinar o grau de ameaça 
dos relâmpados. Consiste em contar os segundos entre a visão do relâmpa-
go e audição do som, caso este valor seja menor que 30 segundo significa 
que a trovoada encontra-se perto o suficiente para atingir o local onde se 
encontra. Deve procurar abrigo imediatamente e siga os seguintes passos:

Durante:
- Manter-se em casa e afastado das janelas fechando as cortinas e persianas;
- Desligar os aparelhos eletrónicos (televisão, computador, entre outros), 
podendo manter a iluminação ligada;
- Se estiver na rua longe de edifícios, ficar dentro da viatura;
- Evitar a utilização de telemóveis;
- Não ficar em campos abertos, praias ou topo de colinas. Nunca se abrigar 
debaixo de objetos vulneráveis (árvores);
- Permanecer afastado da água e de objetos metálicos;
- Caso se encontrar numa área florestal procurar abrigo numa zona de bai-
xa altitude debaixo de um conjunto de arbustos;
- Se estiver num campo aberto, procurar abrigo numa área de baixa altitu-
de tal como uma ravina ou um vale.

SOCORRO ÀS VÍTIMAS

- Se uma pessoa for atingida por um relâmpado, poderá ser tocada visto 
não transportar carga elétrica. Possivelmente terá sofrido um violento cho-
que elétrico e apresentará queimaduras nas extremidades do corpo e em 
zonas em contacto com metal;
- Muitas da vítimas de relâmpados poderão ser reanimadas se o socorro 
for rápido, devendo o socorro ser prestado até 4-6 minutos após o choque;
- Caso a vítima não respire e não tenha pulso deve ser-lhe efetuado mano-
bras de Reanimação Cardio-Respiratória (RCP).
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TEMPESTADES E VENTOS FORTES

As tempestades e ventos fortes são fenómenos atmosféricos, geralmente 
de curta duração, caracterizados por elevada precipitação, intensas rajadas 
de vento, trovoadas, queda de granizo ou neve e forte agitação marítima. 

COMO SE DEVE PREPARAR PARA UMA TEMPESTADE OU VENTO FORTE

- Manter os algerozes, caleiras e sarjetas limpas e colaborar com os serviços, 
retirando folhas e objetos que obstruam a via pública;

- Verificar se as portas e janelas estão bem fechadas e preparar materiais de 
proteção para as mesmas. 

CASO EXISTA PREVISÃO DE TEMPESTADES OU VENTOS FORTE

- Seguir as recomendações e instruções dos Agentes de Proteção Civil;
- Ter especial atenção às informações divulgadas através da comunicação 

social;
- Recolher ou fixar vasos, floreiras, toldos e outros materiais que possam ser 

arrastados pelo vento;
- Protejer as janelas e portas contra objetos que possam ser projetados pelo 

vento;
- Evitar atividades no exterior;
- Não circular ou caminhar por estradas ou passeios rodeados de árvores.
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CASO SEJA AFETADO POR UMA TEMPESTADE OU VENTOS FORTE

- Seguir todas as instruções e recomendações das entidades competentes;
- Manter a calma, mas reajir de forma rápida;
- Afastar-se de zonas em que possa ser atingido por objetos, tais como: 

ramos ou árvores, antenas, cabos elétricos e outros cabos suspensos ou 
painéis publicitários;

- Afastar-se também de zonas com grandes superfícies envidraçadas;
- Não deve tentar caminhar enfrentando a força do vento;
- Caso esteja a viajar de automóvel reduzir a velocidade ou imobilizar a 

viatura num local seguro. Permanecer no seu interior, fechar os vidros e 
ligar as luzes de sinalização;

- No final do episódio de mau tempo, verificar os possíveis danos nas estru-
turas e edifícios afetados.

EM CASO DE OCORRER UMA SITUAÇÃO DE FORTE AGITAÇÃO MARÍTIMA

- Respeitar eventuais interdições de circulação automóvel ou caminhada 
junto à costa;

- Não praticar atividades em meio aquático (pesca desportiva e desportos 
náuticos);

- Não se aproximar das zonas de rebentação de ondas e evitar o estaciona-
mento de veículos na orla marítima.

TEMPESTADES E VENTOS FORTES
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Os deslizamentos de terras e queda de rochas são movimentos bruscos de 
massas de rocha, solo ou detritos ao longo de encostas e taludes sob ação 
da gravidade. Dependem de fatores como a velocidade, quantidade de 
água existente e volume do material deslocado. Este fenómeno pode ocor-
rer como consequência de outras catástrofes naturais como sismos, tem-
pestades, cheias e inundações ou incêndios florestais. Como consequência  
pode atingir pessoas, viaturas ou edifícios provocando elevados danos am-
bientais e económicos. 

COMO SE DEVE PREPARAR PARA UM DESLIZAMENTO DE TERRAS OU QUE-
DA DE ROCHAS

- Perceber se a zona em que reside é suscetível a este tipo de acontecimen-
to, consultando as entidades competentes;

- Inspecionar periodicamente o edifício e os terrenos envolventes procuran-
do sinais de instabilidade;

- Caso identifique alguma alteração na formação das encostas e taludes 
através da observação do aparecimento de fraturas no solo e nos pavi-
mentos das estradas, inclinação de árvores e postes, deve avisar os serviços 
de Proteção Civil;

- Ter em atenção que os movimentos associados a deslizamentos ou queda 
de rochas podem manifestar-se repentinamente sem aviso ou demorarem 
anos até se manifestarem.

DESLIZAMENTO DE TERRAS E QUEDA DE ROCHAS
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PERANTE A IMINÊNCIA DO FENÓMENO DE DESLIZAMENTO DE TERRAS OU 
QUEDA DE ROCHAS

- Estar atento durante a ocorrência de episódios de elevada precipitação, 
tempestades e ventos fortes;

- Evitar circular e permanecer na proximidade da base e do topo dos ta-
ludes muitos altos e inclinados e quando existam blocos soltos ou com 
pouca base de sustentação;

- Evitar a permanência em locais acidentados recentemente ardidos, no-
meadamente em caso de chuva intensa, tempestade ou ventos fortes;

- Não permanecer em locais com sinalização de perigo de queda de blocos, 
ou onde existam redes de proteção.

CASO SEJA ATINGIDO POR UM DESLIZAMENTO DE TERRAS OU QUEDA DE 
ROCHAS

- Reagir de forma rápida, mas mantendo a serenidade;
- Caso esteja em casa desloque-se para o local mais seguro, ou afastado da 

vertente ou talude;
- Em caso de necessidade abrigar-se debaixo de um objeto resistente, de 

forma a proteger-se contra outros objetos em movimento;
- Em caso de evacuação, só deve regressar às zonas afetadas após indicação 

dos Agentes de Proteção Civil;
- Colaborar com as equipas de limpeza da via pública.

DESLIZAMENTO DE TERRAS E QUEDA DE ROCHAS
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Os incêndios urbanos são processos de fogo não controlado cuja fonte de 
ignição se localiza no interior de edifícios sejam estes utilizados como ha-
bitação, comércio ou indústria. A maioria dos incêndios urbanos ocorre de-
vido a problemas com a rede elétrica, rede de gás ou fontes de calor. Este 
risco coloca em perigo habitantes, visitantes e trabalhadores que utilizam 
os edifícios, em parte poderá ser evitado se os utentes conhecerem as prin-
cipais causas e adotarem medidas de prevenção.

COMO PREVENIR UM INCÊNDIO

- Não ligar vários aparelhos à mesma tomada;

- Não secar roupa nos aquecedores;

- Não fumar no sofá ou na cama;

- Não deixar fósforos, isqueiros e produtos inflamáveis ao alcance das crianças;

- Não sair de casa deixando ligados aparelhos a gás;

- Ter especial atenção ao estado de conservação das tubagens de gás;

- Limpar ou mudar periodicamente o filtro do exaustor;

- Não armazenar produtos infamáveis junto a fontes de calor;

- Não abandonar velas acesas ou mal apagadas;

- Protejar a sua lareira, para que esta não se torne um foco de incêndio;

- Substituir fios elétricos em mau estado e usar fusíveis adequados.

INCÊNDIOS URBANOS
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O QUE FAZER EM CASO DE INCÊNDIO?

- Ligar 112 e mantenha a calma;
- Caso existam condições de segurança, tentar controlar o incêndio com re-

curso a panos/mantas molhadas, balde de água, extintores ou mangueiras;
- Se o incêndio ocorrer com gorduras e óleos ao lume, desligue o fogão e 

cubra o recipiente com uma tampa ou um pano húmido (Não utilizar água);
- Se não conseguir apagar o incêndio feche todas as portas, sem trancar, 

para evitar o alastramento a outras divisões;
- Sair de casa sem tentar salvaguardar os bens, libertar os animais de estimação;
- Em caso de necessidade protejer os olhos, nariz e boca com um pano mo-

lhado, se existir fumo deve respirar o mais junto ao chão possível;
- Não utilizar elevadores; 
- Se o fogo atingir a sua roupa, envolva-se num cobertor ou manta, caso 

não seja possível deite-se no chão e role sobre si mesmo;
- Se por algum motivo não conseguir abandonar o edifício, permanecer 

junto a uma janela em que possa ser facilmente visto, tape as entradas de 
fumo isolando a divisão.

EM CASO DE ACIDENTE INDUSTRIAL GRAVE

As atividades industriais acarretam riscos ligados à produção e armazena-
mento de substâncias perigosas. Em caso de incêndio pode causar danos na 
própria unidade fabril mas também na zona envolvente (população, am-
biente e construções). Sobretudo através do risco de incêndio e explosão, 
contaminação atmosférica por libertação de gases tóxicos e derrame de 
produtos químicos líquidos. Em caso de alerta por parte das autoridades: 
- Manter-se no interior dos edifícios, garantindo que todas as portas e jane-

las estão fechadas e o ar condicionado desligado;
- Tapar as frestas com jornais ou panos húmidos;
- Não sair para o exterior nem fazer lume;
- Ter atenção às recomendações difundidas pelos órgãos de comunicação 

social sob indicação das autoridades competentes.

INCÊNDIOS URBANOS
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Os acidentes no transporte de mercadorias perigosas tornaram-se mais fre-
quentes devido ao aparecimento de uma enorme diversidade de indústrias, 
como resultado existe maior necessidade de transportar produtos entre di-
ferentes locais, quer se trate de matérias-primas, produtos semiacabados 
ou acabados. Por definição as mercadorias perigosas são todas as substân-
cias, preparações ou objetos inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioativos 
que podem, por meio de derrame, fuga, incêndio ou explosão, provocar 
situações com efeitos nocivos para o homem e/ou ambiente. 

Os produtos transportados abrangem uma vasta gama, com predominância 
para combustíveis líquidos (gasóleo, gasolina e fuelóleo) e gasosos (propano 
e butano). Os condutores dos veículos pesados que transportam mercado-
rias perigosas têm de possuir formação específica e, por sua vez, os veículos 
estão identificados com painéis retangulares de cor laranja retrorrefletora.  

QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

- Perceber se a zona em que reside é propensa a acidentes com matérias 
perigosas;

- Conhecer as recomendações estabelecidas nos planos existentes; 
- Conhecer os locais mais seguros em casa, caminhos de fuga ou evacuação;
- Preparar materiais isolantes que tenha em casa para, no caso de contamina-

ção atmosférica, isolar portas, janelas, fechaduras, chaminés e ventilação.

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

33
1200
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EM CASO DE ACIDENTE COM MATÉRIAS PERIGOSAS

- Seguir as instruções dos agentes de proteção civil e manter-se atento às 
informações difundidas pelos órgãos de comunicação social;

- Caso o acidente ocorra na sua área de residência, permanecer em casa 
desligar o gás e aparelhos de aquecimento e/ou ventilação;

- Caso sinta algum cheiro ou ardor na vista tape a boca e nariz com panos mo-
lhados. Se sentir ardor nos olhos lave abundantemente com água morna;

- Se estiver na rua e circular a pé afaste-se na direção contrária ao vento; 
- Protejer a boca, nariz e olhos e reduza ao máximo a superfície exposta 

do corpo.

CASO PRESENCIE UM ACIDENTE COM MATÉRIAS PERIGOSAS

Alertar de imediato as autoridades através do número de emergência – 
112, transmitindo de forma serena e calma as seguintes informações:

- Local do acidente e tipo de veículo ou veículos envolvidos;
- Eventual nome da empresa a que pertence a viatura;
- Os números que estão presentes nos painéis laranjas;
- Em caso de derrame a cor do líquido derramado e o cheiro caso tenha;
- Número de vítimas e possível estado;
- Não se aproxime devido ao perigo de ocorrer explosões, incêndios e derrames;
- Caso circule de automóvel, feche os vidros e desligue a ventilação.

ACIDENTES NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS
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Os acidentes com veículos agrícolas e florestais ocorrem sobretudo em 
meios rurais. A causa principal para a ocorrência destes acidentes deve-se 
à deficiente utilização dos equipamentos, quer por desconhecimento, quer 
por descuido do utilizador. Apesar de não serem muito frequentes causam 
uma elevada percentagem de vítimas mortais. O risco de morte dos condu-
tores é oito vezes superior ao dos que conduzem automóveis ligeiros ou 
pesados. Em particular o capotamento é a causa de morte de dois em cada 
três acidentes com tratores agrículas.

Deve ter um conhecimento pormenorizado da utilização destes veículos, 
fazendo uma leitura às especificações técnicas, normas de segurança de 
utilização dos veículos e equipamentos. Por isso é necessário garantir a ma-
nutenção do veículo, utililzar adequadamente as estruturas de proteção 
como o arco de “Santo António” e respeitar os limites do veículo.

ACIDENTES COM VEÍCULOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS
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MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO

- Utilizar calçado resistente fechado com sola antiderrapante;

- Equipar o veículo com Estruturas de Segurança na Capotagem (estrutura 
em arco, quadro ou cabina);

- Usar o cinto de segurança quando o veículo dispuser de algum tipo de 
Estrutura de Segurança na Capotagem;

- Não transportar outras pessoas além do condutor se não conseguir garan-
tir a segurança da mesma;

- Ter especial atenção ao estado do terreno por onde conduz, nomeada-
mente, valas ou subidas com elevado declive;

- Conduzir de forma diagonal em terrenos com sulcos ou regos e evitar 
terrenos com excesso de água, argilosos e escorregadios;

- Manter sempre distância de segurança para zonas inclinadas, pessoas ou 
infraestruturas;

- Ter sempre consigo materiais para ajudar a desencravar o veículo (enxada, 
pá, trave de madeira) ou para extinguir um foco de incêndio (extintor);

- Utilizar resguardos em plástico duro para cobertura do veio de cardans;

- Ter um conhecimento prévio do terreno onde vai operar, sinalizando zo-
nas perigosas, e em terrenos com coberto vegetal denso ter em atenção 
possíveis covas ou cavidades profundas;

- Informar familiares e amigos sobre o local onde vai trabalhar e os horários 
de início e término dos trabalhos;

- Ter sempre consigo um equipamento de comunicação móvel, verificar a 
bateria e a disponibilidade de rede na zona em que vai operar.

ACIDENTES COM VEÍCULOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS
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ACIDENTES RODOVIÁRIOS

Os acidentes rodoviários são um dos riscos mais preocupantes, por serem 
muito frequentes, e uma das principais causas de morte em Portugal. Na 
grande maioria os acidentes podem ocorrer por responsabilidade do con-
dutor, deficiências associadas ao veículo ou pelas condições das estradas.

COMO PODE PREVENIR OS ACIDENTES RODOVIÁRIOS

- Adequar a condução ao estado do tempo e da estrada;
- Caso ingira bebidas alcoólicas não conduza;
- Se tomar medicação, tenha especial atenção aos efeitos secundários;
- Não conduzir quando se sentir cansado;
- Fazer pausas periódicas em longas viagens.

Deve sempre:
- Respeitar o código da estrada;
- Manter a distância de segurança;
- Não fazer ultrapassagens perigosas;
- Não utilizar o telemóvel durante a condução;
- Respeitar regras de prioridade e a sinalização.

SE ASSISTIR A UM ACIDENTE RODOVIÁRIO, COMO DEVE AGIR

Caso circule de automóvel, deve imobilizar em segurança o seu veículo;
Deve alertar de imediato as autoridades, através da linha de emergência 
(112), e indicar os seguintes dados:
- Local exato do acidente;
- Número e idade das vítimas;
- Possível estado das vítimas e se eventualmente se encontram encarceradas;
- Número e características dos veículos envolvidos;
- Identificar situações de perigo (derrame de combustível, incêndios, se a 

estrada está cortada, queda de fios elétricos, entre outros);
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- Em caso de acidente com transporte de mercadorias perigosas não se 
aproxime do local. Se possível identificar o nome da empresa de transpor-
te e os números inscritos no painel laranja.

Pode colaborar no socorro às vítimas, respeitando as seguintes medidas: 
Proteger, Sinalizar e Socorrer.

PROTEGER

- Não fume na zona do acidente, nem permita que alguém o faça. Poderá 
existir combustível derramado e ocorrer um incêndio ou explosão;

- Desligar o motor dos veículos acidentados;
- Imobilizar os veículos com o travão de mão, caso não seja suficiente recor-

ra à colocação de calços ou pedras nas rodas;
- No caso de derrame de combustíveis ou de óleo cubra com terra;
- Em caso de incêndio, usar um extintor ou terra para tentar apagá-lo.

SINALIZAR

- Vestir o colete refletor;
- Sinalizar o acidente com a colocação do triângulo de emergência;
- Fazer sinal aos outros condutores para reduzirem a velocidade ao aproxi-

marem-se do local do acidente;

SOCORRER

- Se não tiver conhecimentos não toque nas vítimas, os primeiros socorros 
mal prestados podem ocasionar lesões ou agravar as já existentes;

- Apenas numa situação de incêndio deve tentar retirar uma pessoa encar-
cerada, caso contrario nunca o faça;

- No caso de acidente com motociclista, nunca retirar o capacete à vítima;
- Não dê de comer ou beber às vítimas de acidente;
- Fale com as vítimas e reconforte-as.
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UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR PORTÁTIL

Os extintores são o meio mais adequado para tentar controlar um incêndio 
na sua fase inicial, a correta utilização permite combater as chamas inci-
pientes e controlar, ou conter, o seu desenvolvimento. O manuseamento de 
um extintor pode ser realizado por qualquer cidadão logo que detetado o 
foco de incêndio. A rápida utilização é essencial e fundamental, porque a 
eficácia do extintor é superior quando utilizado na fase inicial do incêndio. 
Permite salvar vidas e bens ou controlar o foco de incêndio até à chegada 
dos bombeiros. 

Existem vários tipos de extintores, utilizados em diferentes tipos de fogos. 
Dependendo do combustível do incêndio, existem extintores específicos 
que são indicados para apagar as chamas. Por esta razão, é importante que 
conheça os diversos tipos de incêndios:

Classe A: São fogos que têm como combustíveis materiais orgânicos sóli-
dos, deixando resíduos, em forma de brasas. Para estes incêndios são indi-
cados extintores de água, espuma ou pó ABC.

Classe B: São fogos provocados por matérias líquidas e sólidas que são fa-
cilmente inflamáveis mas que não deixam resíduos (ex: gasolina, álcool, 
tinta, etc.). Para este tipo de fogos aconselham-se extintores de dióxido de 
carbono (CO2), espuma ou pó ABC.

Classe C: São fogos que envolvem gases inflamáveis, como o gás natural, 
butano ou propano. Para estas situações é adequada a utilização de extin-
tores de dióxido de carbono e de pó ABC.

Classe D: São fogos que envolvem metais combustíveis como o magnésio 
ou o titânio. A particularidade destes combustíveis exige produtos extin-
tores especiais para os apagar. Nestes casos aconselha-se a utilização de 
extintores de pó químico D.
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REGRAS PARA UTILIZAR O EXTINTOR EM SEGURANÇA

- Só se deve utilizar um extintor quando o fogo é de pequena dimensão e 
está sob controlo;

- Se a área onde se encontra o fogo estiver cheia de fumo, abandone rapi-
damente o local. Não se esqueça que a inalação de fumos tóxicos é uma 
das principais causas de morte em situações de incêndio;

- Certifique-se sempre que os extintores que compra estão de acordo com 
a atual legislação em vigor;

- Antes de utilizar um extintor leia as instruções e familiarize-se com a for-
ma mais correta de o utilizar.

COMO UTILIZAR O EXTINTOR

Os agentes extintores contidos nos extintores de incêndio têm uma carga 
limitada e esgotam-se rapidamente pelo que é muito importante saber uti-
lizar estes equipamentos corretamente:

1.Transportar na posição vertical, segurando no manípulo;
2.Retirar o selo ou cavilha de segurança que impede a alavanca de acionar 

o jacto;
3.Antes de se dirigir para o foco de incêndio deve fazer-se um disparo curto 

do agente extintor para averiguar a operacionalidade do extintor;
4.Aproximar-se do foco de incêndio com cuidado, evitando que exista fogo 

pelas costas e sempre do lado que sopra o vento;
5.Pressionar o manípulo, dirigindo o jacto para a base das chamas, como 

que a varrer a superfície;
6.Em combustíveis líquidos reduzir o jacto, evitando que o combustível se 

espalhe;
7.Se o incêndio se desenvolver na vertical (incêndio em cortinados), deve 

ser combatido de baixo para cima;
8.Antes de terminar, verificar se o incêndio está extinto.
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA

O Suporte Básico de Vida (SBV) é o conjunto de medidas utilizadas para 
restabelecer a vida de uma vítima em paragem cardiorrespiratória, com o 
objetivo de recuperar a vítima para uma vida comparável à que tinha pre-
viamente ao acontecimento.

CASO SE DEPARE COM UMA PESSOA INCONSCIENTE DEVERÁ:

1-Avaliar as condições de segurança.

Aproximar-se da vítima com cuidado, garantindo que não existe perigo 
para si, para a vítima ou para terceiros (atenção a perigos, como por exem-
plo, tráfego, eletricidade, gás ou outros).

2-Avaliar o estado de consciência. 

Abanar os ombros com cuidado e perguntar em voz alta: “Sente-se bem?”. 
Se a vítima não responder gritar por AJUDA.

3-Gritar por ajuda. 

Se houver alguém perto peça para ficar ao pé de si, pois pode precisar de 
ajuda. Se estiver sozinho grite alto para chamar a atenção, mas sem aban-
donar a vítima.

4-Permeabilizar a via aérea.

Numa vítima inconsciente a queda da língua pode bloquear a via aérea. 
Esta pode ser permeabilizada pela extensão da cabeça e pela elevação do 
queixo, o que projeta a língua para a frente. 

5-Respiração Normal.

Mantendo a via aérea permeável, verificar se a vítima respira normalmen-
te, realizando o VOS (Ver, Ouvir e Sentir) até 10 segundos: (Ver os movi-
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mentos torácicos; Ouvir os sons respiratórios saídos da boca/nariz; Sentir 
o ar expirado na face do reanimador). Se a vítima ventila normalmente 
colocar em Posição Lateral de Segurança (PLS).

6-Ligar 112.

Ligar 112 se a vítima não responde e não tem ventilação normal. 

7-Iniciar compressões torácicas.

Fazer 30 compressões deprimindo o esterno 5-6 cm a uma frequência de 
pelo menos 100 por minuto e não mais que 120 por minuto.

8-Iniciar Ventilações.

Após 30 compressões fazer 2 ventilações. Se não se sentir capaz ou tiver 
relutância em fazer ventilações, faça apenas compressões torácicas. 

Se apenas se fizerem compressões, estas devem ser contínuas, cerca de 100 
por minuto (não existindo momentos de pausa entre cada 30 compressões).

9-Manter SBV.

Manter 30 compressões alternando com 2 ventilações. 

Deve parar apenas se:

- Chegar ajuda médica; 

- Estiver fisicamente exausto;

- A vítima recomeçar a ventilar normalmente.
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O algoritmo do Suporte Básico de Vida (SBV) em Adulto:

Manter SBV 30:2

Condições de segurança

Avaliar estado de consciência

Gritar por ajuda

Permeabilizar a via aérea

Respiração Normal?

Liga 112

30 compressões torácicas
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DESOBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA: ADULTO E CRIANÇA 

(COM >1 ANO DE IDADE)

O que fazer? 
- Perguntar à vítima se está engasgada;
- Na obstrução parcial, encorajar a vítima a tossir ;
- Na obstrução total com a vítima consciente, iniciar de imediato 5 panca-

das interescapulares;
- Se a obstrução persistir, passar para as compressões abdominais (manobra 

de Heimlich). Se ainda assim o corpo estranho não foi desalojado alternar 
as pancadas interescapulares (5) com as compressões abdominais (5);

- Se a vítima ficar inconsciente, deve ligar 112.

Como efetuar pancadas interescapulares:
1- Coloque-se ao lado e ligeiramente por detrás da vítima, com uma das 

pernas encostadas de modo a ter apoio; 
2- Passe o braço por baixo da axila da vítima e suporte-a a nível do tórax com 

uma mão, mantendo-a inclinada para a frente, numa posição tal que se al-
gum objeto for deslocado com as pancadas possa sair livremente pela boca; 

3- Aplique até 5 pancadas com a base da outra mão, na parte superior das 
costas, ao meio, entre as omoplatas, isto é, na região interescapular;

4- Cada pancada deverá ser efetuada com a força adequada tendo como 
objetivo resolver a obstrução; 

5- Após cada pancada deve verificar se a obstrução foi ou não resolvida, 
aplicando até 5 pancadas no total.

Efetuar compressões abdominais:

Com vítima de pé ou sentada 

1- Fique por trás da vítima e circunde o abdómen da vítima com os seus 
braços; 

2- Feche o punho de uma mão; 
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3- Posicione o punho acima da cicatriz umbilical, com o polegar voltado 
contra o abdómen da vítima; 

4- Sobreponha a 2ª mão à já aplicada; 

5- Aplicar uma compressão rápida para dentro e para cima; 

6- Repita as compressões até que o objeto seja expelido da via aérea; 

7- Aplique cada nova compressão (até 5) como um movimento separado e 
distinto.
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A prevenção é uma das chaves da segurança e constitui um passo importan-
te no sentido de facilitar o socorro. Cada cidadão e o seu núcleo familiar 
têm o dever de desenvolver comportamentos de autoproteção adaptados 
ao seu quotidiano, adotando medidas preventivas e procedimentos ade-
quados, quer esteja na sua casa, local de trabalho ou espaços públicos. Não 
é apenas uma questão de segurança pelo próprio, mas também uma res-
ponsabilidade social. Em casos complexos o socorro será tanto mais eficaz 
quanto mais os cidadãos participarem, seja no seio do seu núcleo familiar, 
quer seja na sociedade civil em geral.

De seguida serão abordadas algumas das medidas gerais de autoproteção.

DEVE TER A SUA CASA PREPARADA

- Fixar às paredes as estantes, garrafas de gás, vasos e floreiras, entre outros 
objetos;

- Colocar os objetos de maior volume ou mais pesados no chão ou nas pra-
teleiras mais baixas das estantes;

- Manter os corredores e as escadas de sua casa desimpedidos e arrumados;

- Identificar os locais mais seguros e resistentes da sua casa;

- Evitar a acumulação de poeiras e materiais que não utiliza em divisões de 
difícil acesso (sótãos, arrecadações, arquivos) da sua casa;

- Verificar periodicamente e repare em caso de necessidade todas as insta-
lações que por deficiências ou mau estado de conservação possam origi-
nar explosões, focos de incêndio, intoxicações e electrocuções;

- Ter especial atenção ao uso de materiais facilmente inflamáveis na deco-
ração de sua casa;

- Não deixar medicamentos, fósforos e isqueiros ao alcance das crianças;

- Informar dos riscos que poderão afetar a sua habitação, e núcleo familiar, 
tomar as devidas medidas de autoproteção.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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TENHA ARMAZENADO ÁGUA E ALIMENTOS

- No mínimo para três dias;

- Alimentos de preferência enlatados, que não necessitem de muito tempo 
de preparação;

- A água deve estar em reservatórios de plástico devidamente selados;

- Renovar periodicamente as suas reservas de água e alimentos tendo em 
consideração os prazos de validade. 

TENHA EM CASA E EM CONDIÇÕES DE PERMANENTE UTILIZAÇÃO O SE-
GUINTE MATERIAL

- Rádio portátil (com pilhas de reserva);

- Lanterna (com pilhas de reserva);

- Extintor de pó químico ABC;

- Estojo de material de primeiros socorros;

- Pequeno stock de medicamentos de uso corrente ou de medicação indis-
pensável;

- Fósforos e Velas;

- Equipamentos de aquecimento ou iluminação de funcionamento a gás 
ou a petróleo;

- Corda, recipientes de plástico, oleados e sacos para o lixo;

- Desinfetantes;

- Ferramentas diversas (enxada, pá, martelo, entre outros).

As consequências de um acidente ou catástrofe serão tanto menores quan-
to mais bem preparados estiverem para os enfrentar. Daí considerar-se im-
portante que entre os elementos da sua família poder estabelecer-se um 
Plano de Atuação começando por identificar as tarefas a realizar por cada 
membro.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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Pode delegar tarefas a todos os elementos, por exemplo: responsável pelo 
armazenamento de comida e água, responsável pela verificação das pilhas 
das lanternas e rádio, validade e carga do extintor e responsável pela segu-
rança da habitação e envolvente. 

DEVERÁ GARANTIR QUE CADA UM DOS ELEMENTOS DO AGREGADO      
FAMILIAR SABE

- Como pedir socorro (Número de Emergência 112);

- Cortar a água o gás e desligar a eletricidade;

- Utilizar um extintor corretamente;

- Ponto de encontro definido previamente para a família;

- Medidas básicas de autoproteção.

SERÁ ACONSELHÁVEL

- A realização de um seguro da casa e recheio, tendo especial atenção às 
diferentes claúsulas do contrato;

- Se possível pelo menos um dos elementos do agregado familiar deve pos-
suir um Curso de Socorrismo.

DURANTE UM EVENTO PERIGOSO

- Ocupar um lugar seguro;

- Manter calma e a serenidade;

- Avaliar a situação e pedir auxilio apenas quando necessário;

- Prestar apoio aos restantes elementos do seu agregado familiar.

DEPOIS DA OCORRÊNCIA

- Inventariar de imediato as consequências e estabelecer prioridades;

- Ter especial atenção às crianças e idosos;

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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- Ajudar os feridos caso existam;

- Tratando-se de feridos graves, não lhes toque a não ser que corram peri-
go, chame de imediato ajuda;

- Se existirem pequenos focos de incêndio tente apagá-los, caso não consi-
ga peça ajuda;

-Ter especial atenção a produtos inflamáveis derramados, limpe-os assim 
que possível.

NÃO SE ESQUEÇA QUE EM CASO DE ACIDENTE GRAVE

- Se não souber como atuar, é preferível não o fazer;

- Utilizar o telefone apenas em casos de urgência;

- Se possível ligar a televisão, ou em substituição o rádio a pilhas, para que 
esteja em condições de receber avisos e instruções da mais diversa natu-
reza, tais como:

  - Indicações de atuação que lhe são dadas;

  - Local para receber cuidados médicos;

  - Locais de acolhimento e de fornecimento de bens essenciais;

  - Medidas sanitárias a aplicar.

LEVE CONSIGO, CASO TENHA TEMPO

- Documento de identificação de cada membro da família;

- Rádio e lanterna a pilhas (se possível com pilhas de reserva);

- Velas e fósforos;

- Medicamentos essenciais;

- Agasalhos, reserva de roupa e objetos de valor;

- Água e alimentos.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
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LEGISLAÇÃO

- Lei de Bases da Proteção Civil: Lei n.º 27/2006, de 3 de julho (Alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 3 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o diploma);

- Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro: Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio  (Sis-
tema criado pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, 
de 30 de novembro);

- Orgânica do Ministério da Administração Interna: Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro  
(Alterado  pelo Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro, pelo Decreto-Lei n.º 161-A/2013, de 2 de 
dezembro e  pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho);

- Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil: Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro  
(Altera e republica o Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de maio). Portaria n.º 224-A/2014 de 4 de novem-
bro  (Determina a estrutura nuclear e as competências das unidades orgânicas da ANPC). Despacho 
n.º 14688/2014 de 25 de novembro do Presidente da ANPC (Define as unidades orgânicas flexíveis da 
ANPC, suas competências e atribuições), retificado pela Declaração de Retificação n.º 85/2015  de 13 
de janeiro,  e alterado pelo Despacho n.º 1553/2015 de 13 de janeiro  (Republica em anexo o Despa-
cho 14688/2014 com a redação atual);

- Regime Jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira: Decreto Legislativo 
Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho;

- Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM: Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, 
de 30 de junho;

- Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores: Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 7/99/A, de 19 de março  (Alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 39/2006/A, de 31 de 
outubro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2007-A, de 23 de abril);

- Organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil: Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro;

- Normas de Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção Civil: Portaria n.º 302/2008, de 18 de abril;

- Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional: Declaração n.º 344/2008;

- Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil: Resolução;

- Conta de emergência que permite adotar medidas de assistência a pessoas atingidas por catástrofe 
ou calamidade: Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de julho;

- Lei de Segurança Interna:  Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto;

- Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios  - Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho 
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 de janei-
ro , pelo Decreto-Lei n.º 114/2001 de 30 de novembro , e pelo Decreto-Lei n.º 83/2014 de 23 de maio;

- Decreto-Lei n.º 220/2008 - Estabelece o Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios 
(RJ-SCIE);

- Portaria n.º 1532/2008 - Aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 
(RT-SCIE);

- Despacho n.º 2074/2009 - Despacho do Presidente da ANPC, conforme previsto no n.º 4 do artigo 
12.º do Decreto-lei n.º220/2008 de 12 de Novembro: Critérios técnicos para determinação da densi-
dade de carga de incêndio modificada;

- Portaria n.º 64/2009 - Estabelece o regime de credenciação de entidades pela ANPC para a emissão 
de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndios em 
edifícios (SCIE).
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ACRÓNIMOS

ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil

CB – Corpo de Bombeiros

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro

CM – Câmara Municipal

CMDFCI – Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa

DFCI – Defesa da Floresta Contra Incêndios

FA – Forças Armadas

FS – Força de Segurança

GIPS – Grupo de Intervenção Proteção e Socorro

GMPC – Gabinete Municipal de Proteção Civil

GNR – Guarda Nacional Republicana

INE – Instituo Nacional de Estatística

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

IPMA – Instituto Português do mar e da Atmosfera

MAI – Ministério da Administração Interna

PLS – Posição Lateral de Segurança

PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

PME – Plano Municipal de Emergência

PSP – Policia de Segurança Publica

RCP – Reanimação Cardio-Respiratório

SBV – Suporte Básico de Vida

SCIE – Segurança Contra Incêndios em Edifícios

SF- Sapadores Florestais

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil
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CONTACTOS ÚTEIS

Câmara Municipal de Alcobaça t: 262 580 800 | e: cmalcobaca@cm-alcobaca.pt

Serviço Municipal de Proteção Civil t:262 580 805 | e: protecao.civil@cm-alcobaca.pt

Bombeiros Voluntários de Alcobaça t: 262 505 300

Bombeiros Voluntários da Benedita t: 262 925 500

Bombeiros Voluntários de Pataias t: 244 587 240

Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto t: 262 985 100

Polícia de Segurança Publica de Alcobaça t: 262 505 650

Guarda Nacional Republicana – Alcobaça t: 262 580 100

Guarda Nacional Republicana – Benedita t: 262 925 120

Guarda Nacional Republicana – Pataias t: 244 589 393

Guarda Nacional Republicana – São Martinho do Porto t: 262 995 030

Capitania do Porto da Nazaré t: 262 561 255

Hospital Bernardino Lopes de Oliveira – Alcobaça t: 262 590 400

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha t: 262 830 300

Grupo de Intervenção Proteção e Socorro da GNR (GIPS) t: 927 900 796

Cruz Vermelha Portuguesa – Extensão de Alcobaça t: 262 836 300

Serviços Municipalizados de Alcobaça t: 262 580 900

Número de Emergência t: 112

Centro de Informações Antivenenos t: 808 250 143

Saúde 24 t: 808 242 424

Linha de Emergência Social t: 144



CIDADÃO

PATRIMÓNIO

AMBIENTE

CULTURA DE PREVENÇÃO

PARA UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA

TODOS SOMOS PROTEÇÃO CIVIL


