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Ameaça de bomba e Correspondência Armadilhada – Como proceder? 

 

 

 
 

 

 

Ameaças de bomba e correspondência armadilhada são cenários possíveis, comuns, 

que já ocorreram tanto nos tribunais a nível nacional como no estrangeiro e que não podem, 

nem devem, ser descurados. 

Regra geral, as ameaças de bomba são recebidas via telefónica. No entanto podem, 

igualmente, ocorrer através de um email ou via postal, através de cartas e encomendas. 

Numa situação desta natureza, é fundamental manter a calma e saber como proceder. 

Felizmente, a maior parte das ameaças de bomba não se têm concretizado. Devem, no 

entanto, ser levadas a sério e à ordem de evacuação todos os utilizadores e utentes terão, 

obrigatoriamente, que sair do edifício e seguir as orientações dadas pelas forças de 

segurança. 
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Procedimentos Gerais de Segurança 

 

Ameaça de bomba via telefónica 

1. Tente manter a calma; 

2. Não desligue a chamada, a menos que a sua segurança esteja em causa ou tenha 

indicação nesse sentido; 

3. Se possível, escreva uma mensagem ao colaborador mais próximo (num papel, p.ex),  a 

dar conta da situação. Este deve informar, de imediato, o(a) responsável pelo edifício 

que alertará as autoridades; 

4. Enquanto aguarda as instruções das forças de segurança, tente manter a chamada em 

linha o máximo tempo que conseguir; 

5.  Mantenha uma atitude educada e mostre interesse na informação que lhe está a ser 

transmitida. Se conseguir, grave o telefonema; 

6. Ouça atentamente, de forma a recolher e memorizar a informação transmitida: 

6.1.  Hora do telefonema e duração aproximada; 

6.2.  O que foi dito – tente lembrar-se da informação com a máxima exatidão possível; 

6.3.  Género - masculino ou feminino; 

6.4.  Tom de voz – calmo/enfurecido, lento/rápido, suave/exaltado, nasalado, com 

pronuncia, familiar, tosse, respiração profunda, gaguez, choro, rouquidão;  

6.5. Linguagem utilizada na ameaça – incoerente, irracional, ofensiva, mensagem 

gravada ou lida, bom falante; 

6.6.  Ruídos de fundo - sons de restaurante/café, trânsito, natureza (parques), música 

ou televisão, outras vozes/conversas, outros ruídos; 

6.7.  Tipo de chamada - telemóvel, local ou de longa distância. Se possível, tome nota 

do número (visor do telefone); 

7. Se possível, coloque as seguintes questões: 

7.1.  Quando é que a bomba vai explodir; 

7.2.  Qual é o aspeto? 

7.3.  Onde está colocada? 

7.4.  O que a fará explodir? 

7.5.  Quem a colocou e porquê? 

7.6.  Como se chama? 
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Correspondência postal suspeita 

 

 

 

As cartas e as encomendas postais são, com frequência, utilizadas como veículos 

portadores de engenhos explosivos improvisados. Como é óbvio e, apesar da eventual 

aparência, nem todos os objetos serão suspeitos. No entanto, tenha atenção às seguintes 

características: 

 

Sinais possíveis de encomenda suspeita 

 

� Não possuir remetente; 

� Odor suspeito e manchas estranhas; 

� Sons estranhos no interior; 

� Excessivamente embrulhada (excesso de fita adesiva, p.ex.); 

� Não menciona o remetente ou tem menções como “pessoal”, “privado”, “urgente” ou 

“confidencial”; 

� Entrega inesperada ou dirigida a alguém que possa, naquele momento ou num 

determinado contexto, constituir um potencial alvo; 

� Correio de desconhecidos onde o endereço não está correto (código postal diferente 

da morada, carimbo distante da residência do remetente, etc.). 

� Embalagem rígida ou insuflada; 

� Arames ou fios à vista. 
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Em caso de dúvida: 

 

 

 

1. Informe, de imediato, a pessoa responsável (secretário(a)) que avaliará a situação, 

contactará as autoridades (112) e procederá conforme for determinado evacuando, se 

necessário, todo o edifício; 

2. Nunca cheire, abra, abane, aperte, manipule, mova, cubra ou isole 

correspondência/encomenda que lhe parece suspeita; 

3. Evite utilizar o telemóvel; 

4. Não coma ou beba nas áreas destinadas à abertura do correio. 
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Como proceder após a explosão de uma bomba 

No interior de um edifício 

� Tente manter a calma; 

� Procure abrigar-se debaixo de uma mesa ou secretária; 

� Quando os objetos pararem de cair, saia com cuidado do edifício. Tenha em atenção a 

probabilidade das escadas e pisos desabarem;  

� Utilize sempre as escadas, nunca os elevadores; 

� Evite gritar. Faça-o apenas em último recurso pois ao gritar pode inalar quantidades 

perigosas de pó; 

� Proteja a boca e o nariz de forma a evitar a inalação; 

� Se possível, utilize uma lanterna, ou um apito, para indicar a sua presença às equipas 

de socorro; 

� Bata com algum material em canos, ou semelhantes, para que as equipas de 

salvamento saibam onde está. 
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Exemplos de tribunais com registo de ocorrência de ameaças de bomba 

 

https://tvi24.iol.pt/sociedade/01-09-2015/ameaca-de-bomba-no-palacio-da-bolsa-no-porto 

http://www.destak.pt/artigo/15988 

https://www.tamegasousa.pt/lousada-ameaca-de-bomba-obriga-a-evacuar-tribunal/ 

https://www.sfj.pt/informa%C3%A7%C3%A3o/recortes/101-ameaca-de-bomba-no-tribunal-

de-paredes 

https://oficialdejustica.blogs.sapo.pt/mais-um-tribunal-sob-ameaca-de-bomba-406164 

https://www.jn.pt/justica/interior/tribunal-de-penafiel-evacuado-apos-ameaca-de-bomba-

10724759.html 

https://ionline.sapo.pt/641736 

https://www.portaldeangola.com/2018/05/09/tribunal-em-manchester-evacuado-por-

ameaca-de-bomba/ 

 

 

Como proceder em caso de ameaça de bomba – vídeo em inglês 

 https://www.dhs.gov/what-to-do-bomb-threat 

 

Fontes: 

www.icampi.uminho.pt 

http://www.segurancaonline.com 

https://www.dhs.gov/publication/dhs-doj-bomb-threat-guidance 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/dhs-bomb-threat-checklist-2014-508.pdf 

 

 

Nota:  A imagem usada foi retirada da internet apenas a título ilustrativo 

 

BOM TRABALHO! 


