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TEXTO PROVISÓRIO

Como principal responsável a nível autárquico pela política de protecção civil, e dando 

continuidade à temática deste ano, no âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil, “A 

Protecção Civil e as Técnicas de Primeiros Socorros – os Gestos que Salvam”, procedeu-se 

à elaboração deste guia de conselhos úteis, tentando, assim, divulgar as acções correctas 

para socorrer eventuais vítimas dos mais variados acidentes. Apresentamos um conjunto de 

situações onde um pequeno gesto, acção ou procedimento, fará certamente toda a diferença 

no socorro prestado no primeiro instante, onde os primeiros minutos são efectivamente os 

mais críticos.

O Primeiro Socorro pode ser definido como o conjunto de medidas que se aplicam à vítima 

imediatamente após o acidente, enquanto se aguarda assistência médica e que pode ser 

realizado mesmo por uma pessoa leiga, de forma a minimizar os efeitos. 

Desta forma, a solução preconizada é dotar o publico em geral de noções básicas em 

primeiros socorros, visando accionar uma primeira assistência à vítima, enquanto se 

aguarda pela chegada dos serviços de emergência.

O presente guia visa essencialmente, abordar os procedimentos e técnicas em primeiros 

socorros de modo rápido, simples e por todos acessível, o que naturalmente alarga a base 

do socorro.
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O que é a Protecção Civil
A Protecção Civil é uma função prioritária de todos os cidadãos, autoridades, funcionários e 
agentes do estado, para responder de uma forma eficaz, oportuna e coordenada em caso de 
emergência grave.

Objectivos da Protecção Civil
PREVENIR - Os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de catátstrofe deles 
resultante.

ATENUAR - Os riscos colectivos e limitar os seus efeitos.

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 afectadas por acidente grave 
ou catástrofe.

Agentes de Protecção Civil
Os Agentes de Protecção Civil são entidades que actuam sob a direcção dos comandos e chefias 
próprias e que exercem funções de aviso, alerta, intervenção, apoio e socorro, de acordo com as 
suas atribuições próprias.

São Agentes de protecção Civil as seguintes entidades:

• Corpos de Bombeiros;

• Forças de Segurança;

• Forças Armadas;

• Autoridade Marítima e Aeronáutica;

• Sapadores Florestais;

• Instituto Nacional de Emergência Médica;

• Cruz Vermelha Portuguesa.

Os serviços de Protecção Civil  cooperam com instituições de investigação técnica e científica 
com competências nos domínios da sismologia, cartografia, avaliação de riscos, planeamento de 
emergência, previsão, detecção, aviso e alerta.

Domínios de Actuação 
Os domínios de Actuação da Protecção Civil, são os seguintes:

• Levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos colectivos;

• Análise permanente das vulnerabilidades perante situações de risco;

• Informação e formação das populações;

• Planeamento de soluções de emergência;

• Inventariação de recursos e meios disponíveis;

• Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção de edifícios, monumentos e de outros 
bens culturais, bem como do ambiente e dos recursos naturais.

Níveis de Actuação 
A actuação dos Serviços de Protecção Civil divide-se em 3 níveis:

• Nível Nacional;

• Nível Regional/Distrital;

• Nível Municipal.

Em cada um destes níveis existe um Responsável (Autoridade), um Serviço de Protecção Civil, um 
Centro de Operações de Emergência e Planos de Emergência.

 NÍVEL SERVIÇO AUTORIDADE

 Nacional Autoridade Nacional de Protecção Civil Primeiro Ministro

 Regional Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros
 Presidente do Governo  

   da Região Autónoma

 Distrital Centro Distrital de Operações de Socorro Governador Civil

 Municipal Serviço Municipal de Protecção Civil Presidente da Câmara 

4 5



Acidente Grave
Acidente grave é um acontecimento inesperado com efeitos relativamente limitados no tempo e 
no espaço, susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente.

Catástrofe
É o acidente grave ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem elevados prejuízos 
materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de vida e o tecido 
sócio-económico em áreas ou na totalidade do território nacional

Perigo
Processo (ou acção) natural, tecnológico ou misto susceptível de produzir perdas e danos 
identificados ou de criar um impacto negativo considerável na comunidade. 

Risco
Probabilidade de ocorrência de um processo (ou acção) perigoso e respectiva estimativa das suas 
consequências sobre pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos 
materiais e funcionais, directos ou indirectos.

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

Riscos	Tecnológicos - Os que resultam de acidentes, frequentemente súbitos e não 
planeados, decorrentes de actividades humanas (cheias e inundações por ruptura de 
barragens, acidentes no transporte de mercadorias perigosas

Riscos	Mistos - os que resultam da combinação de acções continuadas da actividade 
humana com o funcionamento dos sistemas naturais (incêndios florestais, contaminação 
de cursos de água e aquíferos, degradação e contaminação dos solos.  

Principais catástrofes e calamidades que podem 
ocorrer em Portugal continental

De origem natural:
• Deslizamentos de terrenos;

• Sismos;

• Maremotos;

• Incêndios florestais;

• Inundações e enxurradas;

• Tempestades e Vendavais;

• Secas;

• Ondas de calor;

• Vagas de frio.

De origem tecnológica:
• Acidentes Rodoviários;

• Acidentes Ferroviários;

• Acidentes Náuticos;

• Acidentes Aéreos;

• Incêndios Urbanos;

• Acidentes com Transportes  e Armazenamento 
de Materiais Perigosos;

• Acidentes Graves Industriais;

• Acidentes com Gás;

• Acidentes Radiológicos;

• Acidentes Biológicos e Químicos.

Planos de Emergência
Cada um dos Serviços Municipais, Distritais e Nacionais de Protecção Civil elaboram 
os planos de emergência que são actualizados periodicamente. 

São também realizados regularmente exercícios com a finalidade de testar os 
planos de emergência, tal como a operacionalidade das entidades envolvidas.
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Conselhos Gerais 

Medidas gerais de Auto Protecção

Preventivas (tenha a casa preparada)
• Deve fixar às paredes; estantes, floreiras.

• Os objectos pesados e de grande volume devem ser colocados no chão ou em estantes mais baixas.

• Para facilitar os movimentos deve libertar os corredores e manter os móveis arrumados.

• Para facilitar uma possível evacuação deixe escadas e patamares libertos de objectos.

• Identifique os locais que oferecem maior protecção tais como; vigas, mesas, vãos de porta, (estes 
locais devem ser previamente distribuídos por cada membro da família).

• Não coloque objectos tais como vasos e floreiras em parapeitos de janelas ou varandas.

• Faça limpezas periódicas aos locais menos acessíveis (caves, sótão, arrecadações), para evitar 
acumulação de potenciais combustíveis (poeiras e lixo).

• Não sobrecarregue as tomadas eléctricas, evitar o sobreaquecimento ou curto-circuitos.

• Evite o uso de nylon e fibras, materiais facilmente inflamáveis nas roupas de cama.

• Se usar cobertor eléctrico:

- Certifique-se que está em perfeitas condições de utilização e no prazo de garantia, deve cuidar da 
sua manutenção num técnico especializados.

- NUNCA use um cobertor eléctrico se tiver vestígios de queimadura. 

- Se pretende adquirir um cobertor eléctrico, verifique se possui certificado de garantia e se dispões 
de mecanismo de protecção e se desliga em caso de sobreaquecimento.

• Se mora em local facilmente inundável prepare no início da época das chuvas materiais necessários 
para o combate á entrada de água, como sacos de areia e anteparos de porta.

Tenha armazenado (para 3 dias)

• Água, aproximadamente 4L por pessoa por dia, em recipientes de plástico fechados.

• Alimentos enlatados porque requerem pouco tempo de preparação e não necessitam de 
refrigeração (não se esqueça do abre latas).

• Renove-os periodicamente, tendo em atenção os prazos de validade.

Tenha sempre

• Um rádio portátil, uma lanterna e pilhas de reserva para ambas.

• Um estojo de primeiros socorros com medicamentos correntes mais necessários e/ou 
indispensáveis a tratamentos que não podem ser interrompidos, e artigos especiais caso existam 
na família crianças idosos e deficientes.

• Um estojo de higiene para a família.

• Agasalhos.

• Velas, fósforos ou isqueiros.

• Um extintor de pó químico ABC, e um balde de areia na garagem.

• Conjunto de ferramentas consideradas essenciais.

Estabeleça um plano de Actuação

Se vive em família, delegue as tarefas por todos os seus elementos como por exemplo:

• Um responsável pela constituição da reserva de abastecimento e sua renovação, arrumações, etc…

• Um responsável pela renovação do stock de pilhas (lanternas e rádio), verificar o prazo de validade 
do extintor, etc…

• Um responsável pelas fixações ás paredes, distribuição dos locais mais abrigados pelos seus 
familiares, itinerários de evacuação etc.
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Cada elemento do agregado familiar deve saber:

• Como pedir socorro (utilizando correctamente o n.º 112);

• Desligar a electricidade, cortar água e gás;

• Utilizar o extintor;

• As vias de evacuação;

• Que não deve utilizar o elevador (seja qual for o sinistro);

• Que deve afastar-se de janelas, espelhos e chaminés;

• Que deve conhecer os itinerários de evacuação e local de reunião; 

• Que em caso de incêndio deve fechar portas e janelas do compartimento em que o mesmo se 
manifesta.

Após a ocorrência de catástrofe

• Não entre em pânico;

• Acalme crianças e idosos; 

• Preste os primeiros socorros a eventuais feridos, chame as equipas de socorro;

• Em caso de pessoas soterradas, peça de imediato socorro, tente liberta-las retirando os escombros 
um a um e começando sempre por cima;

• Se não souber o que fazer é preferível não actuar;

• Não visite os locais atingidos, a sua presença pode dificultar as operações de socorro;

• Não propague boatos ou noticias não confirmadas.  

• Verifique se está em segurança. 

• Ligue o 112. 

• Indique se pode ser contactado para o número de onde liga (o operador pode necessitar de alguma 
informação adicional ou, num local remoto, de mais indicações para a ambulância chegar lá)

• Indique se tem qualificação para prestar algum tipo de auxílio à vítima (suporte básico de vida).

• Preste muita atenção a todas as indicações que o operador lhe der.

• Aquando da chegada dos socorristas indique-lhes onde estão as vítimas, afaste-se e deixe-os 
trabalhar. 

Como chamar o 112
O Número de Emergência 112 deve ser utilizado nas situações 
seguintes: 

Acidente	de	viação: todos os casos relacionados com veículos, quer se refiram a peões 
atropelados, quer a indivíduos transportados nas viaturas sinistradas. 

Acidentes	no	trabalho: os variados casos de sinistro individual ou colectivo ocorridos nos locais 
de trabalho (fábricas, oficinas, obras, escritórios, armazéns, etc.). 

Acidentes	no	desporto: os sinistrados resultantes da prática das diversas actividades desportivas, 
tanto de competição como de recreio. 

Quedas: quando as suas consequências exijam transporte em ambulância. 

Doença	súbita: os casos dos indivíduos acometidos de doença que aparente exigir intervenção 
hospitalar (dor no peito, falta de ar, perda de conhecimento e outras situações de perigo de vida). 

Agressão: os casos de indivíduos feridos por agressão que exijam tratamento hospitalar. 

Intoxicações: os casos de envenenamento, acidental ou não, fugas de gás, etc. 

Afogamento: todos os casos em que o acidente resultou de submersão. 

Alcoolismo: todos os casos em que, por virtude de intoxicação alcoólica aguda, esteja em perigo a 
vida do indivíduo. 

Partos	súbitos: os casos de parto iminente.

Incêndios	urbanos

Incêndios	florestais: se avistar o início de um incêndio florestal, ligue de imediato 112.

Antes de ligar 112, informe-se sobre os pormenores que a Central 
tem necessidade de conhecer:

ONDE (local exacto da ocorrência): rua, n.º da porta, estrada (sentido ascendente ou descendente), 
pontos de referência. 

O	QUÊ	(tipo de ocorrência: acidente, incêndio florestal ou outro, parto, doença súbita, intoxicação, etc.). 

QUEM (Vítima/doente, número de vítimas, queixas). 
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Em caso de acidente, tente saber e comunique: 

Tipo	de	acidente (atropelamento, acidente de viação – moto, ligeiro, pesado, queda, etc.). 

Quem? (número e estado das vítimas – consciente, inconsciente, hemorragias, etc.). 

Complicações (queda num rio, encarcerado num carro, etc.). 

Riscos	associados (incêndio, derramamento de substâncias perigosas, etc.). 

Normas gerais para prestar Primeiros 
Socorros 
Se se deparar com um acidente onde existam vitimas deve recordar as seguintes normas:

Primeiro Observe – depois pense – depois actue

• Mantenha a calma e ligue o 112

• Actue se estiver seguro do que está a fazer, se não é preferível não fazer nada pois é 
provável que o auxilio que preste não seja adequado e que contribua para agravar o 
lesionado.

• Determine possíveis perigos no local do acidente, mantenha a vítima em local seguro, se 
não corre riscos não o mova do local.

• Comunique continuamente com a vítima, familiares e vizinhos.

• Afroche as roupas do acidentado e certifique-se se as vias respiratórias estão livres de 
corpos estranhos.

• Se o doente sofreu doença súbita, coloque-o em posição lateral, para evitar acumulação 
de vómitos e mocusidades que obstruam as vias respiratórias.

• Cubra o lesionado para manter a sua temperatura corporal.

• Proporcione segurança emocional e física.

Medidas de Auto Protecção 
para Actividades Habituais

Regras de segurança em espaços públicos
As grandes concentrações de pessoas podem gerar ameaças, que se podem agravar aquando 
ocorrência de incêndios, sismos ou acidentes.

A desordem e o pânico podem gerar tragédia, a melhor resolução de uma possível situação 
dependerá do comportamento calmo e ordeiro das pessoas envolvidas.

Deve:

• Não assista a espectáculos em locais perigosos, como ravinas ou estruturas não preparadas para 
o efeito;

• Não é permitido levar objectos para estádios de Futebol que possam por em risco a segurança 
dos espectadores;

• Memorize a localização das saídas e inclusive das saídas de emergência.

• Levar as crianças pela mão;

• Combine um ponto de encontro no exterior do recinto com quem o acompanha, caso se perca;

• Preste especial atenção aos idosos ou a que tenha dificuldades motoras.

Em caso de Perigo:

• Não grite;

• Não empurre;

• Abandone o local calmamente e de forma ordeira;

• Tranquilize quem está á sua volta;

• Não bloqueie a saída;

• Colabore no que for necessário não interferindo no trabalho das equipas de socorro e de 
segurança;

• Se assistir a actos de violência procure afastar-se do local e informe as autoridades.
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Segurança na Praia

Utilize a praia com civismo e segurança

• Frequente praias vigiadas e respeite as bandeiras de sinalização.

• Respeite o período de digestão. 

• Evite a exposição ao sol entre as 11 e as 17 horas.

• Use protector solar adequado ao seu tipo de pele.

• Pratique desporto nos espaços apropriados e sem perturbar os outros banhistas.

• Não leve animais para a praia.

• Recolha o lixo que produzir e coloque-o nos recipientes próprios.

• Mantenha livres os acessos às praias. Estacione apenas em locais autorizados.

• Não adormeça ao sol. Movimente-se e molhe-se de vez em quando.

• Proteja as dunas e sua vegetação. Utilize unicamente os caminhos de acesso devidamente 
assinalados.

• Escolha praias cuja qualidade das águas estejam classificada como boa ou aceitável;

• Respeite as instruções dos Nadadores Salvadores;

• Em caso de se sentir em perigo não hesite em pedir imediatamente socorro;

• Mantenha-se afastado das arribas e rochas;

• Vigie atenta e permanentemente as suas crianças;

• Procure nadar acompanhado;

• Ao nadar não se afaste demasiado, nade paralelamente à costa;

• Evite a entrada brusca no mar após longa exposição ao sol;

• Evite as bebidas alcoólicas, beba muita água e coma apenas fruta e alimentos ligeiros;

• Consulte o seu médico sobre precauções  a ter em caso de doença crónica, convalescença de 
acidente, doença recente e toma de medicamentos.

Código de Sinais das Bandeiras

• Bandeira verde - Boas condições para a prática de banhos e natação.

• Bandeira amarela - Condições perigosas para prática de natação. 

• Bandeira vermelha - Proibida a prática de natação e banhos. 

• Bandeira xadrez - Praia temporariamente sem vigilância.

Bandeira azul

É um galardão de qualidade ambiental atribuído anualmente pela Coordenação Europeia da 
Bandeira Azul às praias e marinas que cumprem um conjunto de critérios que permitem a sua 
utilização em segurança. 

Estes critérios incidem sobretudo a nível da:

• qualidade da água; 

• qualidade, gestão e segurança da praia;

• educação ambiental;

• informação ao público.

NUNCA despeje lixo no mar

Os detritos provocam a morte a  peixes, aves e mamíferos marinhos. A sua acumulação, para além 
de poluir as nossas praias,  pode causar lesões aos seus utilizadores.

DURAÇÃO DO LIXO NO MAR 

 •	Lata	de	alumínio	 200	anos
	 •	Garrafa	de	plástico	 450	anos
	 •	Redes	de	nylon	 600	anos
	 •	Madeira	pintada	 13	anos
	 •	Bóia	de	esferovite	da	pesca	 80	anos
	 •	Garrafa	de	vidro	 tempo	indeterminado
	 •	Pacote	de	leite	 3	meses
	 •	Lixo	radioactivo	 250	mil	anos	ou	mais
	 •	Fralda	descartável	 200	anos
	 •	Tecidos	de	fibras	naturais	 6	meses	a	1	ano
	 •	Caixa	de	cartão	 2	meses
	 •	Jornal	 6	semanas
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Queda de arribas 
Arribas, vulgarmente chamadas por falésias, são uma forma geológica natural em permanente 
evolução, resultante da erosão a que se encontram sujeitas, devido á interacção com o mar.

A evolução destas arribas caracterizam-se pelo desmoronamento e queda de blocos que 
podem constituir situações de perigo, as quedas de blocos e o desmoronamento das arribas são 
frequentes.

Como prevenir:

• Esteja atento á sinalização;

• Utilize praias vigiadas;

• Não estacione no topo da arriba;

• Afaste-se se houver pedras soltas ou rachas;

• Evite permanecer na base da arriba.

Em	caso	de	acidente	nas	praias	vigiadas	alerte	o	nadador	salvador,

em	locais	não	vigiados	ligue	o	112.

Acidentes em casa 
Previna	os	acidentes	em	sua	casa

Grande parte dos acidentes que ocorrem nas habitações são provocados pela falta de 
conhecimento das regras básicas de segurança.

É de extrema importância seguir e divulgar as recomendações contidas nesta publicação, pois a 
prevenção de acidentes é uma contribuição de cada cidadão para que todos possamos viver em 
segurança.

Incêndios em casa 
A maioria dos incêndios em casa dá-se devido a problemas com a rede eléctrica, rede de gás ou 
fontes de calor. A cozinha é o local onde muitos incêndios têm origem.

Rede Eléctrica

• Não faça reparações improvisadas;

• Substitua os fios eléctricos em mau estado;

• Use fusíveis adequados;

• Evite sobrecargas - não ligue demasiados aparelhos na mesma tomada, principalmente os de 
elevado consumo (ex: máquina de lavar roupa ou loiça e aquecedores);

• NUNCA apague com água um incêndio de origem eléctrica. Há perigo de curto-circuito;

• Não aproxime água de instalações eléctricas. Há perigo de ficar electrocutado.

Rede de gás

• Faça a revisão periódica das tubagens (confirme a validade). Para verificar se há fugas aplique 
água com sabão. NUNCA utilize uma chama;

• Se detectar alguma fuga chame de imediato um técnico qualificado.
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Fonte de Calor

• Afaste os aquecedores de móveis;

• Não seque a roupa nos aquecedores;

• Afaste os produtos inflamáveis de uma fonte de calor;

• Guarde os líquidos inflamáveis em recipientes fechados e coloque-os  em locais ventilados;

• Proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio;

• Não abandone velas acesas ou mal apagadas;

• NUNCA se esqueça do ferro de engomar ligado.

Cozinha

• NUNCA saia de casa com o fogão ou o aquecedor ligado;

• Não deixe, junto a janelas abertas, aparelhos a gás ligados;

• Se a gordura da frigideira se incendiar:

- Desligue de imediato o gás;

- Não retire a frigideira do fogão, isso só irá espalhar o fogo;

- Use uma tampa, um prato ou uma toalha húmida para extinguir o incêndio. Não utilize água;

- Mude periodicamente o filtro do exaustor;

- Não avive as chamas do fogareiro com álcool, gasolina ou qualquer outro líquido inflamável.

Fumadores

• Não fume quando manipular produtos inflamáveis;

• Não fume na cama ou no sofá se tiver sono;

• Use cinzeiros grandes e estáveis;

• Apague bem os cigarros antes de os deitar no lixo.

•	Mantenha	fora	do	alcance	das	crianças	líquidos	inflamáveis,	velas,	fósforos	ou	isqueiros.

•	Se	for	de	viagem	feche	as	torneiras	do	gás	e	o	contador	da	electricidade

•Tenha	um	extintor	em	casa.	Aprenda	a	usá-lo	e	faça	a	revisão	periódica.

Fugas de Gás
O gás dos aparelhos domésticos ao ser queimado incorrectamente, devido à má instalação ou 
deficiente regulação, pode levar à acumulação de monóxido de carbono, um gás tóxico. Tanto o 
gás canalizado como o de garrafa podem provocar asfixia e, quando misturados com o ar, podem 
dar origem a explosão ou incêndio.

Instalação, reparação e manutenção

• Adquira apenas aparelhos a gás que estejam certificados;

• Recorra a técnicos qualificados para a instalação, reparação e manutenção. Não faça improvisos;

• Os tubos de borracha e braçadeiras de instalação devem ser adequados e substituídos 
periodicamente;

• Mantenha limpas as chaminés e os exaustores.

O QUE NUNCA FAZER:

• Instalar aquecedores na casa de banho;

• Sair de casa com o esquentador ligado;

• Deixar o fogão em funcionamento quando se ausentar. O derrame de líquidos pode apagar os 
queimadores, mantendo-se a libertação de gás;

• Pendurar roupa ou outros objectos nos tubos de gás;

• Guardar as garrafas de gás em caves ou junto a fontes de calor;

• Deitar as garrafas de gás. (Coloque-as sempre com o redutor para cima);

• Deixar aberta a válvula de segurança do contador (gás canalizado) ou do redutor (gás de garrafa), 
quando se ausentar.

Se cheirar a gás

• Corte imediatamente o fornecimento de gás, fechando a válvula ou o redutor;

• Não ligue nem desligue interruptores ou equipamentos eléctricos;

• Se utilizar uma lanterna ligue-a e desligue-a no exterior;

• Não fume. Apague qualquer chama;

• Ventile o local, abrindo portas e janelas, até que o cheiro desapareça completamente;

• NUNCA procure uma fuga de gás com uma chama. Utilize água com sabão.

• Contacte o Piquete de Segurança da entidade fornecedora de gás.
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Se houver chama
• NUNCA ponha a sua vida em perigo;

• Se não correr risco retire do alcance das chamas tudo o que possa arder;

• Corte imediatamente o fornecimento de gás, fechando a válvula ou o redutor;

• Se necessário ligue para 112 ou Bombeiros.

Efeitos prejudiciais à saúde

Muitos acidentes domésticos são devidos ao efeito do monóxido de carbono, gás tóxico, sem 
cheiro e sem cor. As queixas vão desde dores de cabeça, falta de forças, vertigens, sonolência 
e, eventualmente, vómitos, seguindo-se pele arroxeada e perda de conhecimento. Pode levar à 
morte caso não seja socorrido a tempo. Suspeite que pode ser uma vítima. Um ligeiro mal-estar 
pode evoluir para uma apatia que o impeça de fugir do local.

Lembre-se que as braseiras, lareiras e salamandras levam à acumulação deste gás nos locais mal 
ventilados.

Devido ao seu cheiro característico são mais raros acidentes por gás canalizado ou de garrafa, 
contudo, também constituem um perigo para a saúde.

Se suspeitar de alguma vítima de monóxido de carbono ou gás:

• Entre com a respiração contida. Se não o fizer corre o risco de perder os sentidos;

• Areje o local;

• Se necessário volte ao exterior para respirar fundo;

• Entre de novo e retire a vítima para local arejado;

• Desaperte-lhe as roupas que dificultam a respiração;

• Corte o fornecimento de gás;

• Ligue para o 112 ou Centro de Informação Anti-Venenos. Siga as indicações dadas.

•	Mantenha	fora	do	alcance	das	crianças	líquidos	inflamáveis,	velas,	fósforos	ou	
isqueiros.	Se	for	de	viagem	feche	as	torneiras	do	gás	e	o	contador	da	electricidade.

•	Tenha	um	extintor	em	casa.	Aprenda	a	usá-lo	e	faça	a	revisão	periódica.

•	Em	caso	de	incêndio	ligue	de	imediato	112	ou	para	os	Bombeiros	da	área.

Inundações em Casa
Para prevenir este tipo de acidentes certifique-se, através de uma inspecção regular, se as 
canalizações estão em bom estado e se o isolamento da casa não impede o seu escoamento.

Na eminência da Inundação

• Acondicione num saco de plástico o documentos e objectos pessoais mais importantes.

• Transfira os alimentos e objectos de valor para os pontos mais altos da casa.

• Solte animais domésticos 

• Tenha a mão o estojo de emergência

• Coloque uma protecção á entrada   

O que fazer DURANTE a inundação

• Desligue imediatamente a torneira principal da água, se não conseguir parar a corrente de água, 
telefone para os bombeiros ;

• Identifique as partes da casa afectadas e a quantidade de água, para determinar a melhor forma 
de a escoar;

• Se viver num edifício colectivo avise os vizinhos para prevenir as infiltrações ou auxiliá-lo a escoar 
a água;

• Quando examinar a casa utilize uma lanterna a pilhas e não acenda as luzes devido ao risco de 
curto-circuito;

• Procure sinais de risco de fogo como canos de gás partidos, circuitos eléctricos e 
electrodomésticos molhados ou quaisquer materiais inflamáveis ou explosivos.

O que fazer APÓS a inundação

• Verifique a solidez da casa procurando rachas, pedaços de estuque caídos ou outros estragos que 
possam indicar uma queda iminente;

• Contacte a sua seguradora para que verifique os estragos e possa começar as reparações 
rapidamente;

• Certifique-se que toda a água foi escoada, em especial de caves e despensas;

• Verifique se todas as paredes e soalhos estão secos mesmo nas fundações ou nas entreparedes. 
Com a humidade os materiais podem apodrecer;

• Deite fora a comida que entrou em contacto com a água;

• Lave e seque todos os móveis, tapetes, roupas, utensílios de cozinha e roupas de casa, mesmo se 
não ficaram totalmente molhados.
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Incêndio no Hotel
Comportamentos de risco podem pôr em perigo a sua vida e a de outras pessoas. Em caso de 
incêndio siga os procedimentos recomendados, rapidamente mas com calma.

Muitos acidentes graves são devidos aos efeitos do fumo ou pânico.

Saiba como agir em situação de emergência.

À chegada:

• Se tiver algum tipo de dificuldade, nomeadamente motora, auditiva ou visual, informe a recepção; 

• Consulte o Plano de Evacuação existente no quarto; 

• Localize e memorize: 

- O seu quarto; 

- As saídas de emergência mais próximas; 

- O alarme mais próximo; 

- Os equipamentos de extinção de incêndio (extintores e mangueiras); 

- Ponto de Encontro - Combine, quando acompanhado, um local do edifício onde todos possam 
reunir-se em situação de emergência.

No quarto:

• Deixe a chave onde possa encontrar facilmente; 

• Confirme se as janelas abrem e se as pode usar em situação de emergência; 

• Verifique como ligar e desligar o ar condicionado;

Em caso de incêndio:

• Active o alarme ou avise a recepção; 

• Utilize o extintor ou mangueiras próprias; 

• NUNCA tente apagar um incêndio que começa a ficar fora de controlo; 

• Saia de uma divisão onde as chamas estejam a alastrar. Feche a porta para retardar a progressão do 
incêndio e a dispersão de fumo; 

• Leve consigo a documentação e outros valores só se tiver a certeza de que tem tempo para o fazer; 

• NUNCA utilize o elevador, vá pelas escadas; 

• Siga junto à parede com calma, ordem e rapidez; 

• Se for seguro dirija-se para os pisos inferiores. As chamas e o fumo têm tendência a subir; 

• Cumpra as orientações dos profissionais do estabelecimento; 

• NUNCA volte ao edifício enquanto estiver a decorrer o combate ao incêndio.

Caso se depare com fumo ou chamas:

• Gatinhe porque o fumo tem tendência a subir; 

• Ponha um lenço ou toalha na cara, de preferência molhados, para ajudar a respirar; 

• Não corra se as roupas começarem a arder. Pare e role sobre o corpo até as chamas se apagarem; 

• Não tente abrir a porta sem antes confirmar, com a palma da mão, se ela está quente.

Se	a	porta	está	fria:

• Abra-a lentamente, mas preparado para a fechar de imediato se houver fumo intenso ou chamas; 

• Quando sair do quarto leve a chave consigo porque pode ter que regressar; 

• Vá para a saída de emergência mais próxima. Se tiver intransitável dirija-se para outra. Se não conseguir sair em 
segurança pode ser preferível regressar e permanecer no quarto ou outro espaço fechado (ex. restaurante ou bar).

Se	a	porta	está	quente:

• Não saia. Do outro lado da porta há chamas e fumo.

Enquanto aguarda pelo socorro:

• Desligue o ar condicionado para evitar a entrada de fumo; 

• Molhe a porta e vede com toalhas ou lençóis molhados; 

• Tenha, junto à porta, água de reserva num caixote do lixo ou outro recipiente; 

• Encha a banheira com água. Pode ser necessária na luta contra o fogo; 

• Molhe a sua roupa; 

• Se ficar retido num compartimento interior bata com força na porta ou paredes. Desta forma pode ser ouvido pelas 
equipas de socorro; 

• NUNCA salte pela janela se a altura for superior a dois pisos; 

• Para ser visto acene com um lençol, toalha ou roupas.
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Acidentes Rodoviários
Do seu comportamento depende a sua segurança e a de outras pessoas.

Saiba como actuar se presenciar ou for vítima de um acidente rodoviário.

• Não fume, pode existir combustível derramado, e ocorrer risco de incêndio ou explosão.

• Desligue o motor dos veículos acidentados.

• Imobilize os veículos sinistrados, com o respectivo travão ou com calços nas rodas.

• Se existirem manchas de óleo ou combustível derramado, cubra-as com terra.

• Se existir incêndio use extintor ou terra para apagar.

• Sinalize com um triângulo de emergência

• Alerte os outros condutores para a existência do acidente para reduzirem a velocidade.

• Alerte o 112

 

Transporte de Mercadorias Perigosas
Mercadorias perigosas são todas as substancias, preparações ou objectos 
inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioactivos que podem, por meio de 
derrame, fuga, incêndio ou explosão, provocar situações com efeitos nocivos 
para o homem e/ou para o Ambiente.

Em	caso	de	acidente	com	um	transporte	de	mercadorias	
perigosas	não	se	aproxime	do	local	e	tente	evitar	eu	outros	o	
façam,	tentar	identificar	o	tipo	de	matérias	perigosas.

Segurança no local de trabalho
No local de trabalho a distracção ou negligência podem estar na origem de acidentes graves. 
Interesse-se pela sua segurança e aprenda a reconhecer as situações de risco.

Disposição do mobiliário:
• NUNCA tape as saídas de emergência e as escadas; 

• As secretárias, armários, ou outros equipamentos e materiais, não devem obstruir passagens e saídas; 

• NUNCA deixe, nos caminhos de passagem, os fios das ligações de equipamento informático ou eléctrico; 

• Não deixe abertas as gavetas dos armários ou ficheiros.

Prevenção de incêndios:
• Não coloque as pontas dos cigarros nas papeleiras ou cestos de papéis; 

• Não fume nas salas de arquivo ou nas arrecadações; 

• Desligue todo o equipamento eléctrico antes de abandonar o escritório ou a sala de trabalho; 

• Verifique, periodicamente, o estado de conservação dos cabos eléctricos do equipamento; 

• Nunca tape nem pendure roupas ou outros objectos nos extintores; 

• Saiba onde se encontram os extintores e aprenda a usá-los. Verifique se foi feita a inspecção.

Outros conselhos úteis:
• Mantenha os arquivos devidamente limpos e arrumados; 

• Afaste de qualquer fonte de calor (lâmpadas, focos, etc) papéis ou outros materiais facilmente 
inflamáveis; 

• Ligue os equipamentos eléctricos a tomadas com “terra”; 

• Não sobrecarregue os elevadores, use-os correctamente; 

• Tenha sempre uma caixa de primeiros socorros no local de trabalho; 

• Se notar qualquer anomalia, nos equipamentos ou instalação, avise o seu superior ou responsável 
pela segurança; 

• Aprenda a utilizar os extintores.

Colabore na organização de uma equipa de segurança que:
• Seja constituída por um responsável por piso ou sector; 

• Verifique se os meios de primeira intervenção, como extintores e mangueiras, estão prontos a 
funcionar; 

• Elabore e treine o plano de segurança interno da instituição ou empresa.

Os	veículos	que	transportam	mercadorias	
perigosas	estão	identificados	com	painéis	
rectangulares	de	cor	laranja	retroreflectores.
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várias	mercadorias
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Medidas de Auto Protecção
para Riscos Mistos e Naturais

Fogos Florestais 
Os incêndios florestais são um perigo para as populações e bens, para além de provocarem 
prejuízos económicos, sociais e ambientais muito graves.

Previna os Incêndios

• Limpe o mato/pasto numa faixa de pelo menos 50m  à volta da sua casa.

• Mantenha os seus terrenos limpos de mato e de resíduos de exploração (podas, ramos secos).

• Fale com os seus vizinhos para que mantenham também as suas propriedades limpas.

• Mantenha os caminhos da sua propriedade em condições de circulação.

• Guarde, em lugar seguro e isolado, a lenha, o gasóleo e outros produtos inflamáveis.

• Afaste dos materiais combustíveis (madeira, papel, roupa, etc.) as fontes de ignição (velas, 
candeeiros a petróleo ou a gás).

• Coloque nas máquinas agrícolas e florestais extintores de 6 kg, dispositivos de retenção de 
faúlhas e tapa-chamas nos tubos de escape/chaminés.

• Durante o período crítico e, fora dele, sempre que se verifique o índice de risco de incêndio muito 
elevado ao máximo, é proibido fazer queimadas ou fogueiras.

• Fora do período crítico não faça fogueiras em dias de muito vento, procure faze-las em dias 
húmidos e a uma distância considerável dos limites da floresta, NUNCA abandone as queimas e 
fogueiras acesas e sem vigilância.

• Não faça fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados 
com dispositivos de retenção de faúlhas. 

• Retire as folhas, caruma e ramos dos telhados

• Corte as arvore que ofereçam risco para a habitação 

• Separe as suas culturas com barreiras corta-fogo, como por exemplo um caminho assim evita que 
as chamas passem de uma parcela para a outra

• Tenha em local de fácil acesso algumas ferramentas como enxadas, pás e mangueiras, para ajudar 
no primeiro combate ao fogo.

• NUNCA deixe ao alcance das crianças fósforos ou isqueiros.

• Não lance foguetes, fogo de artifício ou balões com mecha acesa no período crítico.

Se estiver próximo do incêndio

• Ligue de imediato para o 112 ou para os bombeiros da área.

• Se não correr perigo tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos.

• Não prejudique a acção dos Bombeiros e siga as suas instruções.

• Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio.

• Se notar pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades.

Se o incêndio estiver próximo da sua casa

• Avise os vizinhos.

• Corte o gás e a electricidade.

• Molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam as casas.

• Solte os animais, eles tratam de si próprios.

• Em caso de evacuação ajude a sair as crianças, idosos e deficientes.

• Não perca tempo a recolher objectos pessoais desnecessários.

• Não volte atrás por motivo nenhum.

Se ficar cercado por um incêndio

• Saia na direcção contrária à do vento.

• Refugie-se numa área com água ou com pouca vegetação.

• Cubra a cabeça e o corpo com roupas molhadas.

• Respire junto ao chão, através de roupa molhada, para evitar inalar o fumo.

• Aguarde a chegada dos Bombeiros se não conseguir sair sozinho.
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Depois do incêndio

• Há perigo de reacendimento. Impeça as crianças de brincar no local.

• COLABORE com as autoridades sempre que lhe solicitarem ajuda nas operações de rescaldo e 
vigilância.

• Se houver evacuação regresse só quando os Bombeiros lhe disserem que o pode fazer.

• Assegure-se de que a sua casa não está em risco de ruir. Tenha cuidado com fios eléctricos 
expostos e outros perigos.

• As autoridades só aconselham a evacuação se existir risco de vida.

• Obedeça rapidamente mas com calma.

• Esteja sempre atento às informações difundidas pela rádio.

• Tenha em casa um rádio a pilhas.

• Em caso de queimadura passe-a por água fria. NUNCA use gorduras.

São das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não só pela elevada frequência com que 
acontecem e dimensão que alcançam, como pelos efeitos destruidores que causam.

Siga as recomendações que lhe damos e verá como muitas coisas dependem de si, que realmente 
pode ajudar e contribuir.

Quando passear na floresta 

• NUNCA deite fósforos ou cigarros para o chão, quando circular de carro apague bem os cigarros 
no cinzeiro do carro e não deite as cinzas pela janela

• NUNCA faça lume na floresta, nem mesmo para preparar comida, se for imprescindível, lembre-
se que só é permitido realizar fogueiras nos locais previstos e identificados para isso.

Deve	então:

- Remover folhas secas

- Fazer um circulo com pedras ao redor da fogueira 

- Molhar bem o local que rodeia a fogueira

- Manter um recipiente com água por perto

- Vigiar atentamente a fogueira

- No final deve apaga-lo com terra e água e NUNCA abandonar o local sem ter a certeza eu se 
encontra completamente apagado.  

No	campo	ou	na	floresta,	NUNCA	deixe	nem	atire	para	o	chão	plásticos,	papel	ou	vidro,	
ao	sol	o	efeito	lupa	pode	provocar	um	incêndio,	todo	o	lixo	deve	ser	colocado	nos	postos	
de	recolha,	se	estiver	longe	deles	guarde-o	para	mais	tarde	os	depositar	no	sitio	certo.

Se for surpreendido por um incêndio

Não	entre	em	pânico

Não corra monte acima o fumo e as chamas tem tendência a subir, afaste-se de locais que contenham 
grandes acumulações de combustíveis, procure zonas com água ou com pouca vegetação ou uma 
zona já queimada.

Numa	habitação:

• Deixar as mangueiras abertas, dirigindo a agua para o telhado e vegetação em redor

• Fechar portas, janelas, persianas

• Permanecer no sítio mais seguro da casa

Numa	viatura:

• Não conduzir sem visibilidade através do fumo, acender todas as luzes

• Procurar previamente um caminho de saída

• Fechar os vidros e procurar uma zona sem vegetação ou já queimada

EM CASO DE FUMO 
OU FOGO

Ligue grátis 112
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Sismos
O que é um  Sismo?
Os sismos são fenómenos naturais frequentes em Portugal, embora na sua grande maioria não 
sejam sentidos pelo Homem. Ao longo da História, há notícia de alguns sismos catastróficos que 
afectaram o nosso País.

Têm a sua origem normalmente em zonas onde a crosta terrestre está fracturada (falhas), podendo 
as vibrações por ele produzidas durar desde poucos segundos até alguns minutos.

Após o primeiro abalo acontecem espaçadamente outros mais fracos (réplicas).

Na maior parte dos casos os sismos acontecem devido a movimentos ao longo de falhas geológicas 
existentes entre as diferentes placas tectónicas que formam a superficie terrestre, as quais se 
movimentam entre si.

Os sismos também podem ser originados por movimentos de falhas existentes no interior 
das placas tectónicas, por actividade vulcânica e mais raramente, podem ser provocados por 
deslocamentos de terreno, tais como abatimentos e escorregamentos.

O ponto à superfície da Terra onde o sismo é sentido com maior intensidade é chamado epicentro. 

Quando a actividade sísmica é gerada no oceano, pode originar tsunamis, provocando grandes 
destruições em estruturas costeiras ou ribeirinhas (embarcações, casas, pontes, etc.). Em 
Portugal Continental, a ocorrência de tsunamis, resultantes da actividade sísmica tem sido 
fundamentalmente registada no Algarve, na Península de Setúbal e em Lisboa.

Ainda não é possível fazer uma previsão de sismos. Não se sabe por isso se um próximo será fraco 
e passará despercebido, ou tão forte que provoque efeitos destruidores. Também não é possível 
saber quando nem onde ocorrerá.

Os Sismos em Portugal Continental

Portugal situa-se na placa euro-asiática, limitada a sul pela falha Açores-Gibraltar, a qual 
corresponde à fronteira entre as placas euro-asiática e africana e, a oeste pela falha dorsal do 
oceano Atlântico.

Os dados do Instituto de Meteorologia demonstram que a actividade sísmica do território 
português resulta de fenómenos localizados na fronteira entre as placas euro-asiática e africana e 
de fenómenos localizados no interior da placa euro-asiática.

Os grandes sismos históricos tiveram os seus epicentros localizados no acidente Açores-Gibraltar, 
dos quais se destaca o de 1 de Novembro de 1755, com uma magnitude aproximada de 8,75. 
Este sismo originou um tsunami com cerca de 15 metros de altura, que provocou a destruição de 
grande parte da cidade de Lisboa.

Para além da região do Vale Inferior do Tejo, existem outras zonas de sismicidade histórica 
importante em Portugal Continental: Loulé, Setúbal, Batalha-Alcobaça e Moncorvo.

O risco de ocorrência de fenómenos sísmicos importantes em Portugal Continental é grande, 
sobretudo no litoral onde se situam as maiores concentrações demográficas.

Sismicidade Histórica

Esta figura representa o maior grau de intensidade sentido em cada região de Portugal, tendo 
em conta todos os sismos ocorridos até à actualidade. Lisboa e o Algarve situam-se nas áreas que 
sofreram maior intensidade sísmica.

As causas de acidentes pessoais na ocorrência de um terramoto 
são várias:

• Actuação humana precipitada devida ao pânico;

• Desmoronamento total ou parcial dos edifícios;

• Incêndios, agravados normalmente por falta de água e dificuldade nos acessos;

• Queda de móveis, candeeiros e outros objectos;

• Queda de cabos de energia eléctrica;

• Vidros partidos

SISMO	MINIMO	-		Até	3,5
Praticamente não se sente o tremor de terra.

SISMO	DE	PEQUENA	INTENSIDADE	-	3,5	a	4,5
Faz oscilar, por exemplo, postes de electricidade e árvores.

SISMO	DE	INTENSIDADE	MODERADA	-	4,5	a	6
Todos o sentem. Os móveis mexem-se, danos 
nos edifícios, caem postes e árvores.

TERRAMOTO	DESTRUIDOR	-	6	a	7
Todos os edifícios sofrem danos e os mais frágeis podem 
desabar. Abrem-se rachas no solo.

TERRAMOTO	IMPORTANTE	-	7	a	8
Muitos edifícios caem mesmo por terra.  
Formam-se autênticas crateras no solo.

GRANDE	TERRAMOTO	-	Mais	de	8
Destruição total.

Efeitos dos Terramotos -	valores	na	escala	de	Richter	

Valores na escala de Mercalli 
modificada (de I a XII)

V

VI

VII

VIII

IX

X

V

VI

VII

VIII

X

IX
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O que fazer ANTES de um tremor de terra

Informe-se sobre os sismos e seus efeitos

Em	casa:

• Liberte as saídas e os corredores de móveis e outros objectos;

• Estude os locais mais protegidos e informe os seus familiares;

• Oriente as crianças e responsabilize os adultos pela sua segurança;

• Fixe as estantes, as botijas de gás, os vasos e floreiras à parede;

• Coloque os objectos pesados ou de grande volume no chão ou nas estantes mais 
baixas;

• Ensine a todos os familiares como desligar a electricidade e cortar a água e o gás;

• Tenha à mão uma lanterna, um rádio portátil e pilhas de reserva para ambos, bem 
como um extintor e um estojo de primeiros socorros;

• Armazene água em recipientes de plástico fechados e alimentos enlatados para 2 ou 3 
dias. Renove-os regularmente.

O que fazer DURANTE um tremor de terra

EVITE	0	PÂNICO.	Mantenha	a	serenidade	e	acalme	as	outras	pessoas.

Em	casa	ou	dentro	dum	edifício:

• Nas habitações colectivas não vá para a rua. As saídas e escadas poderão estar 
obstruídas. NUNCA utilize os elevadores;

• Tenha cuidado com a queda de objectos, candeeiros ou móveis;

• Mantenha-se afastado das janelas, espelhos e chaminés;

• Proteja-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo de uma mesa 
ou mesmo de uma cama.

Num	local	com	muita	gente	(cinema, supermercado, etc.):

• Não se precipite para as saídas poderão estar obstruídas. NUNCA utilize os elevadores.

Na	rua:

• Dirija-se para um local aberto;

• Enquanto durar o sismo não vá para casa;

• Mantenha-se afastado dos edifícos velhos, altos ou dos postos de electricidade e outros 
objectos que lhe possam cair em cima;

• Afaste-se de taludes ou muros.

A	conduzir:

• Pare a viatura afastada de edifícos, muros, taludes, postes e cabos eléctricos, e 
permaneça dentro dela.

Que fazer DEPOIS de um tremor de terra

Nos	primeiros	minutos	após:

• Mantenha a calma. Vá pensando no que deve fazer;

• Não se precipite para a escada ou para as saídas;

• Conte com a ocorrência de uma possível réplica;

• Não fume nem faça lume. Não ligue os interruptores. Utilize a lanterna eléctrica;

• Corte a água e o gás, desligue a electricidade;

• Calce sapatos e proteja a cabeça e a cara com um casaco, uma manta, um capacete ou um 
objecto resistente e prepare agasalho;

• Tente apagar os pequenos incêndios;

• Verifique se há feridos e preste-lhes os primeiros socorros se necessário. Se houver feridos 
graves não os remova a menos que corram perigo;

• Limpe os produtos inflamáveis que se tenham derramado (álcool, tintas, etc.);

• Solte os animais, eles tratam de si próprios;

• Afaste-se da costa marítima. Pode ocorrer uma onda gigante (tsunami);

• Ligue o rádio e cumpra as instruções difundidas.

Nas	horas	seguintes:

• Mantenha a calma, acalme os mais jovens e os idosos;

• Esteja preparado para a ocorrência de réplicas;

Apesar de não se 
poderem impedir  
ou prever os efeitos 
de um sismo, estes 
podem ser minimizados 
com comportamentos 
adequados:

•	Identificar	as	zonas	de	maior	risco;

•	Construir	estruturas	mais	sólidas;

•	Elaborar	planos	de	emergência.
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• Se encontrar feridos graves, chame as equipas de socorro para promover a sua evacuação;

• Evite passar por onde haja vidros partidos, fios eléctricos soltos e tocar em objectos metálicos 
em contacto com eles;

• Não utilize o telefone excepto em caso de extrema urgência (ferido grave, fuga de gás ou 
incêndio);

• Coma alguma coisa. Sentir-se-á mais capaz de ajudar os outros;

• Não beba água de recipientes abertos;

• Se a sua casa estiver muito danificada abandone-a. Reúna a água, os alimentos e os 
medicamentos necessários (cardíacos, diabéticos, etc.);

• Afaste-se dos edifícios com grandes estragos e das estruturas danificadas;

• Não circule pelas ruas para observar o que aconteceu. Liberte-as para as viaturas de socorro;

• Ligue o rádio e cumpra as instruções difundidas;

• Colabore com as equipas de socorro.

Locais mais seguros num edifício 
• Vãos de portas, de preferência em paredes mestras;

• Cantos das salas;

• Debaixo de mesa, camas ou outras superficies resistentes.

Locais mais perigosos num edifício
• Elevadores;

• Junto a janelas espelhos ou chaminés;

• No meio das salas;

• Saídas.

Não	existem	normas	rígidas	para	eliminar	todos	os	riscos	
que	um	tremor	de	terra	pode	originar.

No	entanto,	muitos	acidentes	pessoais	e	prejuízos	poderão	ser	evitados	se	estas	regras	
que	lhe	recomendamos	forem		cumpridas,	se	as	difundir	e	as	ensinar	às	crianças

	e	aos	que	não	sabem	ler.

A	difusão	destas	medidas	NÃO	significa	que	esteja	iminente	a	ocorrência	de	um	sismo,	
mas	que	ficamos	mais	capazes	de	agir	correctamente	quando	algum	acontecer.

GRAU DESIGNAÇÃO EFEITOS

I Imperceptível Não sentido

II Muito Fraco Sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados dos edifícios

III Fraco
Sentido no interior das casas, os objectos pendentes baloiçam, vibração 
semelhante á passagem de veículos pesados. 

IV Moderado Janelas, portas e loiças tremem, carros estacionados balançam. 

V Forte
Sentido no exterior das habitações, os líquidos oscilam, pequenos objectos 
são deslocados ou derrubados, as portas oscilam, movimenta estores e 
quadros, as portas oscilam.    

VI Bastante Forte
Sentido por todos, partem-se vidros das janelas, caem objectos ornamentais, 
caem quadros das paredes, as mobílias movem-se ou tombam, árvores e 
arbustos são visivelmente agitados.

VII Muito Forte
É difícil permanecer de pé, as mobílias partem, danos nas alvenarias, 
incluindo fracturas, queda de reboco, tijolos soltos e pedras, ondas nos 
tanques, os diques de betão armado para irrigação são danificados.

VIII Ruidoso

Colapso parcial nas alvenarias, Torção e queda de chaminés, monumentos, 
torres e reservatórios elevados, as estruturas movem-se sobre as fundações, 
mudança nos fluxos das fontes e poços, fracturas no chão húmido ou nas 
vertentes escarpadas.

IX Desastroso
Pânico geral, danos gerais nas alvenarias, danos gerais nas fundações, 
estruturas fortemente osciladas, fracturas importantes no solo, formam-se 
nascentes e crateras arenosas.

X Destruidor
A maioria das alvenarias e estruturas são destruídas, estruturas de madeira e 
pontes são destruídas, danos sérios em barragens diques e aterros, grandes 
desmoronamentos de terreno, vias-férreas levemente deformadas.

XI Catastrófico
Vias-férreas grandemente deformadas, canalizações subterrâneas 
completamente danificadas.

XII Danos quase totais Grandes massas rochosas deslocadas, objectos atirados ao ar.

Escala Mercalli Modificada

GRAU DESIGNAÇÃO EFEITOS
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Temporais
Apesar da amenidade do nosso clima, a ocorrência súbita de alterações meteorológicas pode 
afectar gravemente pessoas e bens.

0 que é a trovoada?

Uma ou mais descargas eléctricas bruscas que se manifestam por um clarão breve e forte 
(Relâmpago) e um ruído seco ou ribombar surdo (Trovão).

Se contar menos de 5 segundos entre o relâmpago e o trovão, está perto do perigo, há que 
proteger-se.

0 que é um temporal ou tempestade?

Um temporal ou tempestade reconhece-se pelos seus aspectos destruidores, podendo ser de 
chuva, de vento, de granizo, de neve, de poeira ou de areia.

Para prevenir os efeitos desta situacão, mantenha-se sempre informado sobre a previsão do estado 
do tempo e cumpra as medidas de autoprotecção que se recomendam. 

Para minimizar os efeitos prejudiciais de um temporal ou de uma trovoada siga as recomendações 
deste folheto e divulgue-as.

ANTES do temporal

• Escolha um abrigo para a sua família;

• Reduza os riscos do vento forte e chuva intensa, consolidando telhados, portas e janelas, fixando 
todos os objectos que possam ser levados pelo vento e limpando esgotos, caleiras e algerozes da 
sua casa;

• Tenha preparados algumas tábuas e pregos para reforço das janelas e portas mais frágeis ou 
envidraçadas;

• Combine com os seus familiares um local de encontro e um sistema de comunicação;

• Mantenha cheio o depósito de combustível do automóvel.

DURANTE o temporal

Em	casa:

• Permaneça em casa e não saia senão em absoluta necessidade;

• Desligue da tomada todos os aparelhos eléctricos e a antena da televisão;

• Não use o telefone, pois pode ser atingido por choques graves e dolorosos;

• Afaste-se de janelas, portas, fogões, radiadores, fornos, canos e todos os objectos 
metálicos;

• Tenha sempre à mão uma lanterna, um rádio, pilhas de reserva para ambos e um 
extintor.

Fora	de	casa:

• Abrigue-se num edifício grande ou em qualquer outro protegido por pára-raios;

• Evite pequenos edifícios isolados, celeiros, telheiros tendas de campismo e automóveis 
descapotáveis;

• Afaste-se dos objectos altos e não toque em postes eléctricos ou telefónicos;

• NUNCA permaneça perto da água. Se estiver a nadar ou num barco, volte para terra 
imediatamente;

• Não caminhe por vales, cimo de colinas e campos abertos. As meias encostas são mais 
seguras;

• Não ande de bicicleta e não transporte nem se aproxime de qualquer objecto metálico;

• Não use guarda-chuva com cabo metálico;

• Não se abrigue debaixo de árvores;

• Não permaneça sobre o molhado;

• Se não encontrar qualquer abrigo, reduza a sua altura agachando-se com as mãos 
sobre os joelhos;

• Não se proteja do vento próximo de muros ou árvores.

As	pessoas	atingidas	por	um	raio	precisam
de	socorro	imediato.

São muito 
perigosos:

• Campos de golfe, de ténis 
e terrenos desportivos;

• Campos abertos e parques 
de estacionamento;

• Piscinas, lagos e costas 
marítimas;

• Maquinaria agrícola.

36 37



DEPOIS do temporal

• Preste os primeiros socorros a quem precisar e combata os pequenos incêndios que se lhe 
deparem;

• Beba sempre água fervida ou engarrafada;

• Não interfira com as operações de socorro;

• Conduza com cautela e apenas se necessário;

• Evite ribeiras até que tenha passado o risco de inundação.

Em caso de inundação
• Apoie as crianças, os idosos e os deficientes;

• Mantenha-se atento aos conselhos da Protecção Civil;

• Prepare-se para ter de abandonar a casa;

• Desligue a água, o gás e a electricidade;

• Use o telefone só em caso de emergência;

• Não caminhe descalço nem saia de casa por curiosidade;

• Não utilize o carro. Pode ser arrastado para buracos no pavimento ou até para fora da estrada;

• Se tiver de andar através da água leve sempre um chapéu de chuva ou um pau para manter o 
equilibrio.

Depois	da	inundação

• Regresse a casa só depois de lhe ser dada essa indicação;

• Facilite o trabalho das equipas de limpeza;

• Se a sua casa ameaçar ruir NÃO ENTRE;

• Não pise nem mexa em cabos eléctricos caídos. A água é condutora de electricidade;

• Mantenha-se sempre calçado e use luvas de protecção;

• Verifique o estado das substâncias inflamáveis ou tóxicas que possa ter em casa;

• Comece a limpeza da casa pelas zonas mais altas;

• Beba sempre água fervida ou engarrafada.

Esteja	atento	às	informações	meteorológicas.

Cumpra	as	recomendações	das	entidades	competentes.

Linhas de Água
Medidas Preventivas para o Período de Chuvas 

A lei 58/2005, de 29 de Dezembro determina que:

• Os proprietários ou possuidores de parcelas de leitos e margens de linhas de água, nas 
frentes particulares e fora do aglomerado urbano, têm a obrigação de manter o bom estado e 
conservação das mesmas, devendo proceder à sua regularização, limpeza e desobstrução dos 
álveos das linhas de água, de forma a garantir condições de escoamento dos caudais líquidos e 
sólidos em situações hidrológicas normais ou extremas.

Em casa não esqueça:

• Mantenha limpos os esgotos, caleiras, algerozes, terraços, varandas e pátios.

A limpeza e desobstrução das linhas de água de drenagem 
natural é de responsabilidade:

•	Dos	proprietários – nas frentes particulares, fora dos aglomerados urbanos. 

•	Dos	Municípios – nos aglomerados urbanos.

As intervenções devem ser executadas sob orientação da Administração da Rede Hidrográfica do 
Algarve e devendo o proprietário dar conhecimento das mesmas a esta entidade.   

Recomendações:

• Realizar as acções de preferência entre Julho e Setembro.

• Combinar entre os proprietários a execução de intervenções conjuntas para permitir uma maior 
eficácia e coordenação.

• Promover a manutenção e/ou aumento da secção de vazão existente na linha de água.

• Remover apenas detritos (vegetais e materiais sólidos) que possam criar obstáculos ao normal 
escoamento do curso de águas.

• Encaminhar materiais removidos para local apropriado.

• Não promover o aumento das cotas naturais dos terrenos nas margens, por forma a não alterar as 
condições de espraiamento das cheias.
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Ondas de calor
Quando as temperaturas sobem para níveis muito elevados durante vários dias consecutivos 
dizemos que está a ocorrer uma Onda de Calor. 

Sem as devidas precauções, uma onda de calor, pode provocar lesões irreversíveis devido à 
desidratação e em alguns casos levar à morte.

Qualquer pessoa pode ser susceptível aos efeitos do calor, mas são excepcionalmente vulneráveis 
as crianças nos primeiros anos de vida, idosos, pessoas com doenças respiratórias e circulatórias, 
doentes acamados e quem está a seguir uma dieta com restrição de líquidos.

Em dias de muito calor, para evitar situações graves, siga estas recomendações e divulgue-as.

Conselhos úteis

Em	casa

• De dia abra as janelas e mantenha as persianas fechadas para aumentar a circulação de ar.

• De noite abra as janelas para que a casa arrefeça.

• Se tiver o corpo muito quente tome um duche de água tépida, NUNCA de água fria.

• Fique pelo menos 2 a 3 horas por dia num ambiente fresco. Ventile bem o seu quarto.

• Esteja atento às pessoas isoladas, idosas, frágeis ou com dependência. Ajude-as a 
protegerem-se do calor.

Na	rua

• Proteja a cabeça com um chapéu ou um lenço.

• Evite estar em pé durante muito tempo ao sol.

• Vá à praia só nas primeiras horas da manhã ou ao fim do dia. Use chapéu de abas largas, 
óculos escuros e protector solar.

• Evite a exposição directa ao sol especialmente entre as 11 e as 16 horas.

• As pessoas idosas e bebés não devem ir à praia em dias de muito calor.

Previna a desidratação
• Beba regularmente água ou sumos naturais, mesmo sem sede.

• Incentive os idosos a beberem mais 1 litro de água por dia do que é habitual.

• Não beba bebidas alcoólicas, gaseificadas, com cafeína ou ricas em açúcar.

Quem tem epilepsia, doenças cardíacas, renais ou do fígado, ou problemas de retenção de líquidos, 
deve consultar o médico antes de aumentar o consumo de líquidos.

Refeições

• Faça refeições ligeiras, com pouca gordura e sem condimentos.

• Coma poucas quantidades de cada vez, várias vezes ao dia.

Vestuário
• Use roupas leves de algodão e de cor clara.

• Não use fibras sintéticas e lã porque aumentam a transpiração.

• Não use cores escuras porque absorvem maior quantidade de calor.

• Evite que os idosos vistam de negro ou fibras sintéticas.

Não	faça	desporto	ou	qualquer	outra	actividade	física	que	exija	
muito	esforço,	em	ambientes	quentes.

Viagem de Automóvel

• Viaje nas horas de menos calor.

• Evite percursos longos.

• Ingira muitos líquidos, de preferência água ou sumos naturais.

• Proteja-se do sol. Cubra as janelas com telas apropriadas para não dificultar a condução.

• Não feche totalmente as janelas, a não ser que tenha ar condicionado.

• NUNCA deixe crianças, doentes ou pessoas idosas dentro de veículos expostos ao sol.

• Se transportar animais domésticos dê-lhes água e não os deixe fechados.

• Redobre os cuidados com bebés, crianças e idosos:

• Dê-lhes água frequentemente.

• Mantenha-os arejados.

• Vista-lhes roupa com as caracterícas recomendadas.

Em	caso	de	dúvida	contacte	a	Linha	de	Saúde	Pública:	808	211	311

Consequências

Desidratação e agravamento de doença crónica, provocados pela perda de líquidos e sais minerais 
(Cloro, Potássio e Sódio).
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Golpe de calor

Ocorre quando o corpo não consegue controlar a sua própria temperatura, os mecanismos da 
transpiração falham e a temperatura sobe rapidamente, pode causar a morte ou deficiência 
crónica se não for prestado tratamento de forma célere.

Esgotamento devido ao calor

Situação devida a perda excessiva de líquidos e de sal pela transpiração, torna-se especialmente 
grave nos idosos e hipertensos.

Cãibras

Embora normalmente afecta as pessoas que suam muito, devido a exercício físico intenso, 
podendo também acontecer, apenas, devido ao calor. As cãibras são especialmente perigosas nas 
pessoas com problemas cardíacos ou com dietas hipossalinas.

Secas
A seca é um fenómeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região 
por um período de tempo muito grande.

Este fenómeno provoca desequilíbrios hidrológicos importantes. Normalmente a ocorrência da 
seca dá-se quando a evapotranspiração ultrapassa por um período de tempo a precipitação de 
chuvas.

Algumas dicas simples 
com grandes repercussões futuras.

• Um duche de 15 minutos gasta cerca de 240 litros de água. Se 
fechar a torneira enquanto se ensaboa e diminuir o tempo do 
duche para 5 minutos diminui o consumo para 80 litros.

• Ao escovar os dentes durante 5 minutos com água a correr, gasta, 
em média 45 litros de água. Use um copo e feche a torneira para 
reduzir o desperdício.

• Um terço da água que se gasta em casa é proveniente das 
descargas de autoclismo. Se colocar uma garrafa de 1,5 litros 
dentro do depósito, a capacidade diminui.

• Deixe os talheres e pratos de molho dentro do lava-louça antes 
de lavar. E não deixe a torneira aberta enquanto os ensaboa. 
Estará a economizar 100 litros de água.

• Utilize a máquina de lavar louça apenas quando estiver cheia.

• Convém encher bem a máquina de lavar roupa. No caso de não 
haver roupa suficiente escolha o programa de “meia carga”.

• Lave o carro com a ajuda de uma esponja e de um balde e evite 
passar horas com a mangueira a correr. Regue o jardim ao fim do 
dia ou durante a noite.

O	que	fazer:

• Parar o exercício

• Procurar um local fresco e calmo

• Beber sumos ou bebidas com minerais

• Procurar o médico se não passarem ao fim de uma hora.

Perante estes sintomas 
transporte a pessoa para 

um local fresco,
dê-lhe água  e 

Ligue grátis 112

Sinais	e	sintomas:
• Temperatura corporal alta

• Pele vermelha, quente e seca sem suor 

• Pulso rápido e forte

• Dor de cabeça

• Tonturas

• Náuseas

• Confusão

• Perda de consciência 

Sinais	e	sintomas:	

• Grande sudação

• Palidez

• Cãibras musculares 

• Cansaço e fraqueza

• Dor de cabeça

• Náusea, vómitos

• Desmaio

• Pele fria e húmida

• Pulso fraco e rápido

• A respiração torna-se 
rápida e superficial

É	necessário:
• Fazer arrefecimento, hidratação e 

proporcional descanso

• Se a pessoa tiver problemas de coração 
ou tenção alta, deve procurar ajuda 
médica imediata.

É	necessário:
• Procurar ajuda médica através do 112

• Baixar a temperatura corporal

• Procurar um lugar fresco e usar os métodos 
possíveis para baixar a temperatura.

• Se houver contracções corporais involuntárias, 
não dar líquidos e procurar ajuda médica urgente.
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Vagas de Frio
Procure estar atento às informações meteorológicas. Uma descida brusca de temperatura pode ser 
um indício de uma vaga de frio, obrigando à adopção de medidas de autoprotecção.

Previna-se com roupa quente e calçado adequado.

Verifique se as portas e janelas têm pontos por onde o ar frio possa entrar para dentro de casa. Vede 
esses espaços, fazendo um bom isolamento da habitação.

Durante uma vaga de frio
• Procure manter-se em casa ou em locais quentes.

• Use várias camadas de roupa em vez de uma única peça de tecido grosso. Evite as roupas muito 
justas ou as que façam transpirar.

• O ar frio não é bom para a circulação sanguínea. Evite as actividades físicas intensas que obrigam o 
coração a um maior esforço e podem até conduzir a um ataque cardíaco.

• Se suspeitar que você ou alguém que o rodeia está com hipotermia ligue imediatamente para o 112.

• O consumo excessivo de electricidade pode sobrecarregar a rede originando falhas locais de 
energia, desligue os aparelhos eléctricos que não sejam necessários. Tenha à mão lanterna e pilhas, 
para o caso de faltar a luz.

• Tenha cuidado com as lareiras. Em lugares fechados sem renovação de ar, a combustão pode originar 
a produção de monóxido de carbono, um gás letal.

Se tiver de sair de casa
• Evite uma exposição excessiva ao frio. Saia de casa apenas se tal for estritamente necessário.

• Se vai ter necessidade de passar muito tempo no exterior da casa, use várias peças de roupa, em vez 
de uma única peça de tecido grosso. Use um chapéu ou gorro para proteger a cabeça.

• Proteja o rosto. Evite a entrada de ar extremamente frio nos pulmões.

• Mantenha as roupas secas. Mude meias molhadas ou outras peças que possam contribuir para a 
perda de calor.

 

Se Viajar de Automóvel
• Evite deslocações desnecessárias. Suspenda excursões ou passeios na  Montanha  ou  em  zonas  

propensas  a  quedas   de   neve   descidas  significativas de temperatura.

• Antes de iniciar viagem, faça uma revisão ao nível de gasolina, luzes e travões.  Coloque um liquido   
anticongelante   no   radiador.   Leve correntes para a neve, se for caso disso.

• Informe-se junto das autoridades dos riscos que vai enfrentar no seu trajecto. Procure conhecer 
locais de refúgio (povoações, hotéis, estalagens).

O Serviço Municipal de Protecção Civil 
de Loulé, recomenda o cumprimento 
de um conjunto de normas, que podem 
minimizar ou anular os efeitos 
de eventuais riscos:

• Proceda	a	uma	revisão	de	todas	as	portas	e	janelas;

• Não	deixe	objectos	pendurados	ou	soltos	nas	zonas	exteriores	de	casa;

• Proceda	à	limpeza	e	reparação	de	algerozes	e	à	estrutura	do	telhado;

• Proceda	à	limpeza	dos	sumidouros	(ralos)	dos	quintais	e	à	desobstrução	
dos	tubos	de	drenagem;

• Evite	estender	roupa	no	exterior,	em	dias	de	vento;

• Mantenha	sempre	à	mão,	uma	lanterna	e	reserva	de	pilhas;

• Em	casa,	identifique	os	pontos	de	corte	de	energia	eléctrica,	água	e	gás;

• Em	dia	de	chuva	e	vento,	circule	com	a	máxima	precaução;

• Os	lençóis	de	água	nas	vias,	levam	a	um	aumento	da	perigosidade.		
Não	utilize	veículos	em	zonas	inundadas.

Lembre-se
A protecção começa em si!
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CONTACTOS ÚTEIS
• Número Europeu de Emergência 112

• Intoxicação – INEM 808 250 143 

• Saúde 24 808 242 424

• Linha de Emergência Social 144

• Número de Alerta de Incêndios 117

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 289 400 600
• Secção Tarifas (água e esgotos - até 17.00h) 289 400 771

• Serviços de Águas (piquete - após 17.00h) 968 098 738

• Serviços de Esgotos (piquete - após 17.00h) 966 302 815

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL  289 400 827

ELECTRICIDADE DE PORTUGAL 800 506 506

CENTROS DE SAÚDE 
• Loulé 289 401 000

• Quarteira 289 303 160

• Almancil 289 351 190

BOMBEIROS MUNICIPAIS
• Loulé 289 400 560

• Quarteira 289 381 130

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
• Loulé 289 410 490

• Quarteira 289 310 420

• Almancil 289 351 530

• Vilamoura 289 381 780

• Salir 289 489 136
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