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Medidas de Autoproteção  

O que são? 

 

 

No decurso da sua exploração, os edifícios, estabelecimentos e recintos devem ser 

dotados de medidas de organização e gestão da segurança, designadas por medidas de 

autoprotecção. Este conjunto de medidas e procedimentos visa prevenir e controlar os riscos 

que possam ocorrer durante todo o ciclo de vida dos mesmos, comprometendo a segurança 

de pessoas e bens.  

A Comarca do Porto iniciou, em 2021, a implementação das medidas de autoproteção 

de forma a garantir, em todos os momentos, a segurança de colaboradores e utentes. 

Apesar da existência das equipas de emergência, a segurança contra incêndio é algo 

que diz respeito a todos, pelo que deveremos zelar pela boa utilização dos equipamentos e 

espaços e evitar situações de risco. Sempre que verifiquemos a ocorrência de situações 

anómalas (utilização excessiva de tomadas, cabos ou outras instalações eléctricas danificadas, 

extintores e vias de circulação obstruídas ou reduzidas pela presença de objetos, portas de 

emergência trancadas ou bloqueadas), deveremos informar o(a) Delegado(a) de Segurança - 

Secretário(a) de Justiça – para que as mesmas sejam regularizadas. 

Assim e para que, numa situação de emergência, o accionamento dos meios internos 

decorra conforme previsto, é fundamental a colaboração de todos e o conhecimento de alguns 

procedimentos que permitirão assegurar a eficácia das medidas, a prontidão da intervenção e 

a articulação concertada e eficaz.  

Comece por conhecer a equipa emergência do seu edifício, os responsáveis pela 

evacuação do seu piso, os percursos e saídas de emergência mais próximos do seu local de 

trabalho e o local definido como ponto de encontro. Estas informações ser-lhe-ão transmitidas 

pelo(a) Sr(a) Secretário(a) de Justiça. 

Tente ter sempre presente os procedimentos gerais de prevenção. 
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Procedimentos Gerais de Prevenção 

 Este conjunto de procedimentos gerais (técnicas e acções comportamentais, 

individuais e colectivas) visa fazer face a uma situação de emergência de forma organizada, 

coerente e rápida. Assim: 

 

Em caso de incêndio 

• Tente manter a calma e tranquilizar quem se encontra consigo; 

• Se tiver recebido formação em primeira intervenção e sem correr riscos, tente 

extinguir o incêndio; 

• Se tal não for possível, informe o(a) delegado(a) de segurança – Secretário(a) de 

Justiça ou equipa de vigilância; 

• Abandone o local onde se encontra fechando portas e janelas;  

• Não corra caso a sua roupa se encontre a arder. Deite-se no chão e role sobre si 

mesmo; 

• Caso exista muito fumo, mantenha-se junto ao chão. Lembre-se que o ar quente e o 

fumo tendem a subir, acumulando-se no teto; 

• Não utilize água em equipamentos elétricos; 

 

Em caso de evacuação 

• Quando soar o alarme, pare a sua atividade e aguarde pela ordem de evacuação; 

• Desligue, se possível, os equipamentos que esteja a utilizar; 

• Verifique se toda a equipa se encontra presente e ouviu o alarme; 

• Prepare-se para a evacuação; 

• Mantenha a calma e siga as orientações da equipa de evacuação afeta à sua área 

(chefe de fila e cerra fila), que o conduzirão ao ponto de encontro, através do percurso 

mais rápido e seguro; 

•  Caminhe em passo acelerado mas sem correr; 

• Não volte atrás para recolher documentos ou objetos pessoais; 

• Se necessário, proteja as vias respiratórias e mantenha-se na posição mais próxima do 

solo que conseguir; 

• Caso se encontre na sala de audiências, oriente as pessoas em direcção à saída de 

forma a integrar a equipa de evacuação mais próxima e dirija-se ao ponto de encontro; 
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• Caso não se encontre no seu local habitual de trabalho, integre a equipa de evacuação 

mais próxima e/ou dirija-se ao ponto de encontro. Dê conhecimento ao chefe de fila 

da equipa de evacuação responsável pela sua área habitual de trabalho que já se 

encontra nesse local; 

• Mantenha-se no ponto de encontro até reposição da normalidade ou indicações para 

regresso ao edifício por parte do(a) Delegado de Segurança ou das entidades de 

emergência externas. 

 

Em caso de sismo 

• Mantenha a calma e conte com a ocorrência de possíveis réplicas; 

• Mantenha-se no edifício até o sismo cessar; 

• Não se precipite para as escadas ou saídas; 

• Não utilize os elevadores; 

• Abrigue-se no vão de uma porta interior, nos cantos dos gabinetes/salas ou debaixo de 

uma mesa; 

• Mantenha-se afastado de janelas, mesas e portas de/com vidro e de armários e 

estantes que possam cair; 

• Aguarde as orientações do(a) delegado(a) de segurança; 

• Na saída tenha particular atenção às paredes, fios eléctricos e candeeiros que possam 

cair. 

 

Em caso de emergência médica 

• Verifique as condições de segurança; 

• Mantenha a calma e tente tranquilizar a vítima; 

• De imediato, e se possível, contacte a equipa de primeiros socorros do edifício que 

avaliará a situação; 

• Se necessário, contacte o 112, identifique-se e identifique o local de onde está a ligar; 

• Forneça todas as informações de que tenha conhecimento acerca da vítima (nome, 

género, idade aproximada, descrição dos sintomas, eventuais patologias e medicação); 

• Proceda conforme lhe for indicado e mantenha-se junto da vítima até chegada dos 

meios de socorro, mantendo uma área livre em seu redor. 
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Fontes: 

ENB – Escola Nacional de Bombeiros 

A Terra Treme 

Medidas de autoproteção da comarca 

 

Vídeos: 

Evacuação: https://www.youtube.com/watch?v=mZlxZjG7URA 

 https://www.youtube.com/watch?v=bosbmiUNnpA 

Incêndio: https://www.youtube.com/watch?v=N9HvgrvLWvU 

Sismo: https://www.youtube.com/watch?v=pin5euJcnhY 

 https://www.youtube.com/watch?v=hFR1PrZdHHk 

 

Temáticas relacionadas: 

Tema 03/2019 – Como proceder em caso de sismo; 

Tema 09/2019 - Segurança contra incêndios em edifícios 

 

 

Nota:  Imagem  retirada da internet apenas a título ilustrativo 


