
 
 

 

 

EDITAL N.º 39 /2021 

 

 Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, torna público que, de 

harmonia com a deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião ordinária realizada 

no dia 18 fevereiro de 2021, foi aprovado o “Projeto de Regulamento de Segurança e de 

Utilização dos Espaços de Acesso Público do Pavilhão Municipal de Chaves 

(RSUEAP), conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 

os efeitos legais e se anexa ao presente edital.  

 

Mais torna público que o referido Projeto de Regulamento, se encontra na fase de consulta 

pública dos interessados, por um período de 30 dias seguidos, nos termos e para os efeitos 

previstos no nº1, do art.º 101.º do CPA, a contar da data de publicação do presente edital no 

site institucional do Município de Chaves, com vista a apresentar os seus contributos para a 

elaboração do projeto do supracitado regulamento, a qual deve ser formalizada por escrito e 

dirigido, via postal, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, Praça de Camões, 5400 -

150 Chaves, ou através de meio eletrónico – municipio@chaves.pt – dentro do mesmo 

prazo. 

 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente Edital, que vai ser 

afixado nos lugares do costume.  

 

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Chefe da Unidade Flexível de 3º Grau de 

Contratos e Expropriações, no uso de competências delegadas por despacho da Chefe de 

Administração Geral, Dra. Carla Negreiro, de 27/11/2020, o subscrevi. 

  

 

Chaves, 16 de março 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal,  

(Nuno Vaz) 



 
 

 

 

 

PROJETO DE 

REGULAMENTO DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ACESSO PÚBLICO DO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE CHAVES 

(RSUEAP) 
(ao abrigo dos n.ºs 2 e 3, do artigo 7º, da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro) 

 

Nota Justificativa 

O presente Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso Público (RSUEAP), visa responder ao disposto na Lei 
n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, que estabelece o regime jurídico da 
segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, ou atos com eles relacionados, de forma a 
possibilitar a realização dos mesmos com segurança e de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática. 

1 -  O  Município de Chaves é  Proprietário do  recinto desportivo designado por Pavilhão Municipal de Chaves, sito na Rua Enfermeiro 
Carvalho, Chaves. 

2 – No Recinto Desportivo, acima referido, ocorrem com regularidade competições desportivas, as quais podem apresentar risco, 
reduzido ou normal. 

3 - Constitui preocupação do Município de Chaves eliminar qualquer forma de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos 
espetáculos desportivos promovidos no referido Recinto Desportivo. 

4 – Ora, dispõe o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, 
que o proprietário do recinto desportivo aprova regulamentos internos em matéria de segurança e de utilização dos espaços de acesso 
público.  

5 – Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo, determina que estes regulamentos são submetidos a parecer prévio da Força de Segurança 
territorialmente competente, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), dos Serviços de Emergência Médica responsáveis na 
área do Município de Chaves_ e do organizador das competições desportivas. 

6 – Partindo de tal contexto, a Policia de Segurança Pública, enquanto Força de Segurança Territorialmente Competente, a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica, as Corporações de Bombeiros,  e a Associação Futebol  Vila 
Real, foram convidadas a emitir parecer prévio sobre o projeto de regulamento, documentos cujo teor aqui se dá por reproduzido 
integralmente e que constam do anexo III ao presente regulamento, fazendo parte integrante do mesmo.  

7. – Sendo certo que o presente regulamento integra as recomendações apresentadas pelas entidades emissoras de parecer prévio. 

8 – Considerando que o presente regulamento produz efeitos externos, foi o mesmo aprovado em sede de sessão ordinária do órgão 
deliberativo municipal, realizada_____, nos termos do disposto na __________, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de _____. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece o regime de segurança e de utilização dos espaços de acesso público do Pavilhão Municipal de 
Chaves (doravante abreviadamente designado por "Recinto"). 

Artigo 2.º 

Âmbito 

O presente regulamento aplica-se a todas as competições desportivas de natureza profissional ou de natureza não profissional, 
nacional ou internacional, consideradas de risco elevado, reduzido ou normal, que como tal são definidas nos n.º s 1, 2, 3 e 4 do artigo 
12.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, realizadas no Recinto. 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Agente desportivo» o praticante, treinador, técnico, pessoal de apoio, dirigente, membro da direção, gestor de segurança, 
coordenador de segurança, oficial de ligação aos adeptos ou qualquer outro elemento que desempenhe funções durante um espetáculo 
desportivo em favor de um clube, associação ou sociedade desportiva, nomeadamente, o pessoal de segurança privada, incluindo-se 
ainda neste conceito os árbitros, juízes ou cronometristas; 

 b) «Anel ou perímetro de segurança» o espaço, definido pelas forças de segurança, adjacente ou exterior ao recinto desportivo, cuja 
montagem ou instalação é da responsabilidade do promotor do espetáculo desportivo, compreendido entre os limites exteriores do 
recinto ou construção, dotado quer de vedação permanente ou temporária, quer de vãos de passagem com controlo de entradas e de 
saídas, destinado a garantir a segurança do espetáculo desportivo; 

 c) «Área do espetáculo desportivo» a superfície onde se desenrola o espetáculo desportivo, incluindo as zonas de proteção definidas 
de acordo com os regulamentos da respetiva modalidade; 

d) «Assistente de recinto desportivo» o vigilante de segurança privada especializado, direta ou indiretamente contratado pelo promotor 
do espetáculo desportivo, com as funções, deveres e formação definidos na legislação aplicável ao exercício da atividade de segurança 
privada; 

e) «Complexo desportivo» o conjunto de terrenos, construções e instalações destinadas à prática de uma ou mais modalidades, 
compreendendo os espaços reservados ao público e ao parqueamento de viaturas; 

f) «Coordenador de segurança» o profissional de segurança privada, com habilitações e formação técnica adequadas, direta ou 
indiretamente contratado para a prestação de serviços no recinto desportivo, que é o responsável operacional pelos serviços de 
segurança privada no recinto desportivo e a quem compete chefiar e coordenar a atividade dos assistentes de recinto desportivo, bem 
como zelar pela segurança no decorrer do espetáculo desportivo, atuando segundo a orientação do gestor de segurança; 

g) «Gestor de segurança» a pessoa individual, o representante do promotor do espetáculo desportivo, com formação específica 
adequada, que integre os seus órgãos sociais ou a este se encontre diretamente vinculado por contrato de trabalho, no caso de 
entidades participantes em competições desportivas de natureza profissional, ou contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviços, nos restantes casos, permanentemente responsável por todas as matérias de segurança do clube, associação ou sociedade 
desportiva, nomeadamente pela execução dos planos e regulamentos de prevenção e de segurança, ligação e coordenação com as 
forças de segurança, ANPC e bombeiros, organizador da competição desportiva, serviços de emergência médica e voluntários, se os 
houver, bem como pela orientação do coordenador de segurança e orientação e gestão do serviço de segurança privada; 

h) «Espetáculo desportivo» o evento que engloba uma ou várias competições individuais ou coletivas; 

i) «Grupo organizado de adeptos» o conjunto organizado de adeptos, filiados ou não numa entidade desportiva, que atuam 
concertadamente, nomeadamente através da utilização de símbolos comuns ou da realização de coreografias e iniciativas de apoio a 
clubes, a associações ou a sociedades desportivas, com carácter de permanência; 



 
 

j) «Interdição dos recintos desportivos» a proibição temporária de realizar no recinto desportivo espetáculos desportivos oficiais na 
modalidade, escalão etário e categorias iguais àqueles em que as faltas tenham ocorrido;  

k) «Promotor do espetáculo desportivo» as associações de âmbito territorial, clubes e sociedades desportivas, bem como as próprias 
federações e ligas, quando sejam simultaneamente organizadores de competições desportivas; 

 l) «Organizador da competição desportiva» a federação da respetiva modalidade, relativamente às competições não profissionais ou 
internacionais que se realizem sob a égide das federações internacionais, as ligas profissionais de clubes, bem como as associações 
de âmbito territorial, relativamente às respetivas competições;  

m) «Realização de espetáculos desportivos à porta fechada» a obrigação de o promotor do espetáculo desportivo realizar no recinto 
desportivo que lhe estiver afeto espetáculos desportivos oficiais na modalidade, escalão etário e categorias iguais àqueles em que as 
faltas tenham ocorrido, sem a presença de público; 

n) «Recinto desportivo» o local destinado à prática do desporto ou onde este tenha lugar, confinado ou delimitado por muros, paredes 
ou vedações, em regra com acesso controlado e condicionado; 

o) «Títulos de ingresso» os bilhetes, cartões, convites e demais documentos que permitam a entrada em recintos desportivos, qualquer 
que seja o seu suporte; 

p) «Ponto Nacional de Informações sobre Desporto» abreviadamente designado como PNID, a entidade nacional designada como 
ponto de contacto permanente para o intercâmbio de informações relativas aos fenómenos de violência associada ao desporto, 
nacional e internacional, responsável pelo repositório e tratamento das mesmas; 

q) «Zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos» a área específica do recinto desportivo integrado em 
competições desportivas de natureza profissional ou em espetáculos desportivos integrados nas competições desportivas de natureza 
não profissional considerados de risco elevado, onde é permitida a utilização de megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, 
por percussão mecânica e de sopro, desde que não amplificados com auxílio de fonte de energia externa, bem como bandeiras, faixas, 
tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão superior a 1 metro por 1 metro, passíveis de serem utilizados 
em coreografias de apoio aos clubes e sociedades desportivas; 

r) «Cartão de acesso a zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos» o documento emitido pela Autoridade 
para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), nos termos e com as características previstos em portaria do 
membro do Governo responsável pela área do desporto, que permite o acesso às zonas com condições especiais de acesso e 
permanência de adeptos; 

 s) «Oficial de ligação aos adeptos (OLA)» o representante da sociedade desportiva participante em competição desportiva de natureza 
profissional, responsável por assegurar comunicação eficaz entre os adeptos e a sociedade, os demais clubes e sociedades, os 
organizadores das competições, as forças de segurança e a segurança privada, com o propósito de facilitar a organização dos jogos, a 
movimentação dos adeptos e de prevenir comportamentos desviantes. 

CAPÍTULO II 

INFRAESTRUTURA 

SECÇÃO I 

Propriedade, localização e composição do Recinto 

Artigo 4.º 

Propriedade e localização 

O Recinto é propriedade do Município de Chaves e localiza-se na Rua Enfermeiro Carvalho, em Chaves. 

Artigo 5.º 

Composição 

1 – O recinto desportivo é composto por uma nave central, um gabinete de funcionários, quatro instalações sanitárias, quatro salas de 
arrumos, três arrecadações, uma sala de máquinas (caldeira), seis salas de sedes sociais, uma sala de reuniões, três _balneários, uma 
zona de cronometrista, quatro halls de entrada, três zonas de circulação, com a área total de 1626,48m2. 

2 – O recinto desportivo dispõe ainda de uma zona de paragem e estacionamento exterior com doze lugares.



 
 

 

SECÇÃO II 

Recintos Desportivos 

Artigo 6.º 

Identificação dos recintos desportivos 

É abrangido pelo presente regulamento o seguinte recinto desportivo: 

a) Pavilhão Municipal  

Artigo 7.º 

Área 

 Área total coberta ocupada do recinto é a seguinte:     

a) Recinto Central: 1118 m2; 
b) Balneário 1: 39,16 m2; 
c)      Balneário 2: 39,16 m2 
d) Balneário Árbitros: 39,16 m2 
e) Gabinete Funcionários: 12,74 m2 
f)      Instalação Sanitária Público Masculino 1: 8,05 m2 
g) Instalação Sanitária Público Masculino 1: 8,05 m2 
h) Instalação Sanitária Público Feminina 1: 6,53m2 
i)      Instalação Sanitária Público Feminina 1: 6,53 m2 
j)      Sala Arrumos 1: 1,50 m2 
k)      Sala Arrumos 2: 0,78 m2 
l)      Sala Arrumos 3: 33,83 m2 
m) Sala Máquina (caldeira): 5,73 m2 
n) Arrecadação 1: 31,40 m2 
o) Arrecadação 2: 31,40 m2 
p) Arrecadação 3: 35,06 m2 
q) Zona Cronometrista: 5,95 m2 
r)      Hall Entrada 1: 27,56 m2 
s)      Hall Entrada 2: 27,56 m2 
t)      Hall Entrada 3: 10,60 m2 
u) Hall Entrada 4: 10,80 m2 
v)      Sala de Reuniões: 36,48m2 
w) Sede Social 1: 21,98 m2 
x)      Sede Social 2: 10,20 m2 
y)      Sede Social 3: 14,60 m2 
z)      Sede Social 4: 9,30 m2 
aa) Sede Social 5: 9,90 m2 
bb) Sede Social 6: 9,90 m2 
cc) Zona de Circulação 1: 21,98 m2  
dd) Zona de Circulação 2: 11,80 m2 
ee) Zona de Circulação 3: 6,72m2 
 

 

 

 



 
 

SECÇÃO III 

Espaços de acesso público 

Artigo 8.º 

Bancadas 

1 - As bancadas do Pavilhão Municipal de Chaves têm capacidade para 200 lugares sentados. 

2- O Pavilhão Municipal não possui lugares para pessoas com mobilidade condicionada. 

Artigo 9.º 

Espaços Públicos 

1 - No complexo desportivo são considerados espaços públicos aqueles que assim forem designados, nomeadamente, para acesso ás 
bancadas, instalações sanitárias e Hall de entrada 1 e 2 . 

2 - Salvaguardadas todas as medidas de segurança relacionadas com espetáculo desportivo, é permitido o acesso aos outros locais do 
complexo desportivo, nomeadamente, balneários. 

3 - Nos termos do n.º 2, em dias de espetáculo desportivo, as pessoas interessadas em aceder aos locais aí mencionados devem 
demonstrar, de forma fundamentada, a sua pretensão. 

Artigo 10.º 

Restrições ao acesso 

1 - No piso 1 do edifício apenas são espaços de acesso público a bancada e instalações sanitárias. 

2 - Todos os restantes espaços são de acesso restrito. 

3 - Sempre que razões de segurança o justifiquem os espaços de acesso público podem ser restringidos. 

Artigo 11.º 

Público 

O público assiste aos espetáculos desportivos nos lugares sentados, não individuais e não numerados das bancadas. 

Artigo 12.º 

Competições 

O Pavilhão Municipal de Chaves reúne as condições necessárias para acolher qualquer tipo de competição desportiva mencionada no 
presente regulamento. 

SECÇÃO IV 

Zonas de paragem e estacionamento de viaturas 

Artigo 13.º 

Paragem e estacionamento de viaturas 



 
 

O recinto desportivo dispõe de uma zona de estacionamento (Zona 1: - Junto à entrada norte do recinto), sem lugares destinados a 
utentes de mobilidade condicionada. 

Artigo 14.º 

Viaturas pertencentes às forças de segurança, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, bombeiros e serviços de emergência 
médica 

As forças de segurança, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, os bombeiros e os serviços de emergência médica param ou 
estacionam as suas viaturas na Rua Enfermeiro Carvalho, junto à porta da entrada principal do recinto. 

Artigo 15.º 

Viaturas pertencentes às comitivas dos clubes, associações ou sociedades desportivas em competição, árbitros, juízes ou 
cronometristas 

As comitivas dos clubes, associações ou sociedades desportivas em competição, árbitros, juízes ou cronometristas param ou 
estacionam as suas viaturas na zona de acesso aos balneários do recinto. 

CAPÍTULO III 

Obrigações do Proprietário do Recinto Desportivo/Promotor do Espetáculo Desportivo 

SECÇÃO I 

Segurança e utilização dos espaços de acesso público 

Artigo 16.º 

Obrigações 

O Município de Chaves fica obrigado, em coordenação com as forças de segurança, serviços de proteção civil, serviços de emergência 
médica localmente responsável e organizador da competição, a adotar todas as medidas de segurança e de utilização de acesso 
público em todas as competições desportivas que decorram no Recinto. 

SECÇÃO II 

Plano de Atuação 

Medidas de Segurança 

 

Artigo 17.º 

Plano de Emergência Interno 

O plano de emergência interno (PEI) do Edifício consta das medidas de autoproteção do plano de segurança (em anexo), no ponto 5. 

 

Artigo 18º 

Plano de evacuação de pessoas 

O plano de emergência interno (PEI) do Edifício consta das medidas de autoproteção do plano de segurança (em anexo), no ponto 6. 

 



 
 

Artigo 19.º 

Designação Gestor de Segurança 

 

1- O Recinto tem a lotação máxima de 200 espetadores 

2- No estrito cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 10º-A da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho e ulteriores alterações, o 
gestor de segurança designado encontra-se identificado no ponto 1, do ANEXO IV, do presente regulamento. 

3- A designação do gestor de segurança e ou a sua alteração são comunicadas à APCVD. 

Artigo 20.º 

Oficial de ligação aos Adeptos (OLA) 

Não se realizam competições de natureza profissional no Recinto.  

 

Artigo 21.º 

Competições de risco elevado 

Não estão previstas competições de risco elevado no Recinto.  

Artigo 22.º 

Competições de risco reduzido e normal 

Nas competições consideradas de risco reduzido ou normal: 

1- No Recinto são vigiados e controlados os adeptos, de forma a impedir o excesso de lotação, através do controlo visual das bancada; 

2 - É assegurado o desimpedimento das vias de acesso a qualquer zona do recinto através da colocação de barreiras de proteção 
(grades) 

3 - É impedida a introdução de objetos ou substâncias proibidos ou suscetíveis de possibilitar ou gerar atos de violência, através do 
controlo visual e instalação e montagem de anéis de segurança e adoção obrigatória de sistemas de controlo de acesso.  

Artigo 23.º 

Consumo e venda de bebidas alcoólicas 

É proibida a venda, consumo e distribuição de bebidas alcoólicas, no interior do recinto desportivo 

Artigo 24.º 

Estupefacientes e substâncias psicotrópicas 

É proibida a venda, consumo e distribuição de substâncias estupefacientes e substâncias psicotrópicas, no interior do anel de 
segurança e em qualquer local do complexo desportivo. 

Artigo 25.º 

Controlo de estados de alcoolémia, de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas 

As autoridades policiais destacadas para o espetáculo desportivo, sempre que as circunstâncias o justifiquem, podem adotar sistemas 
de controlo de estados de alcoolémia, de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, nos termos definidos na lei. 

 

 

 



 
 

Artigo 26.º 

Vigilância de grupos de adeptos 

1 – No Recinto não é feita a vigilância de grupos de adeptos dado que não ocorrem espetáculos desportivos integrados nas 
competições desportivas de natureza profissional ou de natureza não profissional consideradas de risco elevado 

2 – Caso seja necessária, a Vigilância de grupos de adeptos será assegurada pelo promotor do espetáculo desportivo utilizador do 
Recinto nos termos previstos pela Lei 39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, o promotor do espetáculo desportivo deverá apresentar às forças de segurança um 
documento onde constem as medidas a adotar na vigilância dos grupos de adeptos. 

Artigo 27.º 

Zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos 

1 – São zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, na qualidade de visitantes e visitados, bancadas, 
instalações sanitárias e Halls de Entrada 

2 - O acesso e a permanência nas zonas referidas, em cada espetáculo desportivo, são reservados apenas aos adeptos detentores de 
título de ingresso válido e do cartão de acesso a zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. 

3 -A utilização de megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão mecânica e de sopro, desde que não 
amplificados com auxílio de fonte de energia externa, bem como de bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza 
e espécie, de dimensão superior a 1 m por 1 m, passíveis de serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades 
desportivas, é permitida nas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos.  

4 - A utilização dos materiais previstos no número anterior está sujeita à aprovação conjunta por parte do promotor do espetáculo 
desportivo e das forças de segurança e serviços de emergência. 

5 - Ao acesso e à permanência nas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos aplicam-se as demais regras 
previstas nos n.ºs 1 a 5 do artigo 22.º e nos n.ºs 1 a 3 do artigo 23.º da Lei 39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. 

Artigo 28.º 

Acesso de espetadores ao complexo/recinto desportivo 

São condições de acesso dos espetadores ao complexo/recinto desportivo: 

a) A posse de ingresso válido e de documento de identificação com fotografia;  

b) A observância das normas do regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público;  

c) Não estar sob a influência de álcool, estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou produtos de efeito análogo, aceitando 
submeter-se a testes de controlo e despistagem, a efetuar sob a direção dos elementos da força de segurança;  

d) Não transportar ou trazer consigo objetos ou substâncias proibidos ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência;  

e) Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista ou xenófobo;  

f) Não praticar atos violentos ou que incitem à violência, ao racismo, à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos, a 
qualquer forma de discriminação ou que traduzam manifestações de ideologia política, incluindo a entoação de cânticos;  

g) Consentir na revista pessoal de prevenção e segurança, com o objetivo de detetar e impedir a entrada de objetos e substâncias 
proibidos ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência;  

h) Consentir na recolha de imagem e som, nos termos da legislação de proteção de dados pessoais;  

i) Não ostentar ou envergar qualquer utensílio ou apetrecho que oculte, total ou parcialmente, o rosto;  

j) Não se encontrar sujeito a medida de coação ou injunção que impeça o acesso a recintos desportivos; 

k) Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º do presente regulamento, nos recintos desportivos integrados em competições 
desportivas de natureza profissional ou em espetáculos desportivos integrados nas competições desportivas de natureza não 
profissional, considerados de risco elevado, é vedado aos espetadores do espetáculo desportivo a posse, transporte ou utilização 
de: 



 
 

    i) Megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão mecânica e de sopro; 

    ii) Bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão superior a 1 m por 1 m, passíveis 
de serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades desportivas. 

 

Artigo 29.º 

Permanência de espetadores no complexo/recinto desportivo 

São condições de permanência dos espetadores no complexo/recinto desportivo: 

 

a) Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, violentas, de caráter racista ou xenófobo, 
intolerantes nos espetáculos desportivos, que incitem à violência ou a qualquer outra forma de discriminação, ou que traduzam 
manifestações de ideologia política;  

b) Não obstruir as vias de acesso e evacuação, especialmente as vias de emergência, sem prejuízo do uso das mesmas por 
pessoas com deficiências e incapacidades;  

c) Não praticar atos violentos, que incitem à violência, ao racismo ou à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos, a 
qualquer outra forma de discriminação, ou que traduzam manifestações de ideologia política;  

d) Não ultrajar ou faltar ao respeito que é devido aos símbolos nacionais, através de qualquer meio de comunicação com o público;  

e) Não entoar cânticos racistas ou xenófobos ou que incitem à violência, à intolerância nos espetáculos desportivos, a qualquer 
outra forma de discriminação, ou que traduzam manifestações de ideologia política;  

f) Não aceder às áreas de acesso reservado ou não destinadas ao público;  

g) Não circular de um setor para outro;  

h) Não arremessar quaisquer objetos no interior do recinto desportivo;  

i) Não utilizar material produtor de fogo-de-artifício, quaisquer engenhos pirotécnicos, fumígenos ou produtores de efeitos análogos, 
bem como produtos explosivos, nos termos da lei em vigor;  

j) Usar de correção, moderação e respeito relativamente a promotores dos espetáculos desportivos e organizadores de 
competições desportivas, associações, clubes, sociedades desportivas, agentes desportivos, adeptos, autoridades públicas, 
elementos da comunicação social e outros intervenientes no espetáculo desportivo;  

k) Cumprir os regulamentos do recinto desportivo;  

l) Observar as condições de segurança previstas no artigo anterior;  

m) Não ostentar ou envergar qualquer utensílio ou apetrecho que oculte, total ou parcialmente, o rosto; 

n) Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º do presente regulamento, nos recintos desportivos integrados em competições 
desportivas de natureza profissional ou em espetáculos desportivos integrados nas competições desportivas de natureza não 
profissional, considerados de risco elevado, é vedado aos espetadores do espetáculo desportivo a posse, transporte ou utilização 
de: 

    i) Megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão mecânica e de sopro; 

    ii) Bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão superior a 1 m por 1 m, passíveis 
de serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades desportivas, que não sejam da responsabilidade destes 
últimos; 

n) Outras condições identificadas pelo proprietário/promotor. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

Comunicação Social 

Artigo 30.º 

Local, acreditação e circulação 

1- Os profissionais dos órgãos de comunicação social desenvolvem a sua atividade profissional numa zona restrita para esse efeito. 

2- Os profissionais dos órgãos de comunicação social, para o exercício da sua atividade no Recinto, devem estar devidamente 
acreditados. 

3- Salvaguardadas as medidas de segurança e as regras do espetáculo desportivo, é livre a circulação dos profissionais dos órgãos 
de comunicação social, quando tal se mostrar necessário ao exercício da sua atividade profissional. 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

Artigo 31.º 

Infrações 

Todas as infrações ao presente regulamento que sejam suscetíveis de constituir crime, contraordenação ou ilícito disciplinar são 
comunicadas e participadas às entidades competentes para a instrução dos processos e aplicação das respetivas sanções. 

Artigo 32.º 

Legislação Subsidiária 

Em tudo quanto não estiver expressamente regulado no presente regulamento, aplica-se o disposto na Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, 
alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, e demais legislações que ao caso for aplicável. 

Artigo 33.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil imediatamente seguinte à data do seu registo pela Autoridade para a 
Proteção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). 

 



 
 

ANEXO III 

(ao abrigo dos artigos 10º-A e 10º-B, da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro) 
 

 
1. Gestor de Segurança - artigo 10.º-A 

 

Identificação do Gestor de Segurança 
Nome  
Contacto telefónico   
E-mail   
Formação   

 

Elementos necessários: 

__Comprovativo de formação adequada à lotação do recinto desportivo. 

 

O gestor de segurança deve possuir formação específica adequada, a qual corresponde: 

a) Nos recintos desportivos com lotação igual ou superior a 15 000 espetadores ou onde se realizem 
competições profissionais ou cujo o risco seja considerado elevado, à formação de diretor de segurança, 
nos termos previstos no regime jurídico da segurança privada; 

b) Nos recintos desportivos com lotação máxima inferior a 15 000 espetadores e onde não se realizem 
competições profissionais cujo risco seja considerado elevado, à formação organizada pela APCVD e 
ministrada pelas forças de segurança e pela ANPC, nos termos previstos em portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da administração interna e do desporto. 

A comunicação da alteração da identidade do gestor de segurança à APCVD é obrigatória. 

 

2. Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) - artigo 10.º-B 
 

Identificação do Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) 
Nome  
Contacto telefónico   
E-mail   

 

A comunicação da alteração da identidade do Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) à APCVD é 
obrigatória. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO (PAVILHÃO MUNICIPAL DE CHAVES) 

PLANO DE SEGURANÇA 

 

 

 

4.º CAPÍTULO - Plano de emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Chaves PAVILHÃO 

MUNICIPAL DE CHAVES Edição: 

03.2018 

Revisão: A 

Medidas de Autoproteção 
 Plano de Segurança - tipo IV 

Elaborado por:  

Data:  

Março de 2018 

Página: 

Verificado por: 12/256 

Aprovado por: 

rr 



 
 

 

1. Introdução 

 

O Plano de Emergência Interno (PEI) é o documento no qual estão indicadas as medidas de 
autoproteção a adotar para fazer face a uma situação de emergência nas instalações do Pavilhão 
Municipal de Chaves, nomeadamente, a organização, os meios humanos e materiais a envolver, e os 
procedimentos a cumprir nessa situação. Contém o Plano de Atuação e o Plano de Evacuação.  

O PEI foi elaborado com base nos cenários previsíveis de incêndios ou outras situações de 
emergência.  

São objetivos do PEI do Pavilhão Municipal de Chaves, sistematizar a evacuação enquadrada dos 
ocupantes que se encontrem em risco, e limitar a propagação e as consequências dos incêndios, 
recorrendo a meios próprios, tendo sempre como alvo:  

- Reduzir e economizar esforços;  

- Melhorar a rapidez e a eficiência de atuação; 

 - Diminuir os prejuízos humanos;  

- Permitir retomar as condições normais de utilização do edifício o mais rapidamente possível; 

 - Evitar o pânico.  

De acordo com o estipulado no artigo 205.º, do RT-SCIE, o plano de emergência interno deve ser 
constituído:  

- Pela definição da organização a adotar em caso de emergência;  

- Pela indicação das entidades internas e externas a contatar em situação de emergência; - Pelo 
Plano de Atuação;  

- Pelo Plano de Evacuação; 

 - Por um anexo com as instruções de segurança a que se refere o artigo 199.º; 

 - Por um anexo com as plantas de emergência.  

O PEI e os seus anexos deverão ser atualizados sempre que as modificações ou alterações 
efetuadas na utilização-tipo o justifiquem, e estão sujeitos a verificação durante as inspeções 
regulares e extraordinárias.  

No Posto de Segurança deve estar disponível um exemplar do plano de emergência interno. 
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5. Plano de atuação 

O Plano de Atuação é um documento que faz parte integrante do plano de emergência interno, no 
qual deve estar indicada a organização das operações a desencadear pelo delegado e agentes 
de segurança, em caso de ocorrência de uma situação perigosa. 

Este documento prevê a organização de respostas perante situações de emergência, medidas de 
proteção e intervenção a adotar, e procedimentos/ sequências de atuação para dar soluções a 
situações de emergência.  

As intervenções neste contidas assentam no conhecimento profundo dos riscos, da sua 
localização e dos meios técnicos e humanos disponíveis para contrariar o seu impacto ou até mesmo 
anulá-lo. 

Para ser operativo, o plano de atuação deve responder de forma clara, concreta e concisa às 
perguntas:  

- O que se faz? - Como?  

- Quem o faz? - De onde se faz?  

- Quando? 

Deve-se coordenar a organização humana com os meios disponíveis, tendo em conta os 
seguintes aspetos: 

1. A identificação dos riscos e níveis de gravidade; 

2. Os procedimentos em caso de deteção ou perceção de um alarme;  

3. A difusão dos alarmes restritos, parcial ou sectorial e geral;  

4. A transmissão do alerta;  

5. A coordenação das operações de evacuação;  

6. A ativação dos meios de intervenção;  

7. A execução da manobra dos dispositivos de segurança; 

 8. A prestação dos primeiros socorros;  

9. A proteção dos pontos perigosos (locais de risco), pontos críticos e pontos nevrálgicos; 

10. O acolhimento, informação, orientação e apoio aos bombeiros;  

11. A reposição das condições de segurança após uma situação de emergência. 
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5.1. A identificação dos riscos e níveis de gravidade 

Apresenta-se uma descrição rigorosa e de forma incisiva, tanto na avaliação de risco como 

perante uma situação de emergência.  

De acordo com o estipulado no ponto 4, do artigo 205.º, do RT-SCIE, deve-se ter o conhecimento 

prévio dos riscos presentes nos espaços afetos à utilização-tipo, nomeadamente nos locais de risco 

C e F.  

O objetivo deste ponto é dar a conhecer aos responsáveis do edifício, a informação que se possa 

necessitar em relação com a análise de uma situação em caso de emergência e na tomada de 

decisão para a sua resolução. 

5.1.1. Relação dos riscos inerentes ao próprio edifício 

Registam-se os elementos, instalações e parâmetros que possam influenciar no risco de incêndio: 

DADOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO: 

 a) Tipo de estrutura de suporte 

TIPO DE ESTRUTURA TIPO DE PROTEÇÃO 

Metálica Protegida Não protegida 

À vista Sem ser à vista 

Betão armado  

Mista: elementos metálicos e elementos de betão 

armado 
Os elementos metálicos estão: 

Protegidos Não protegida 

Á vista Sem ser à vista 

Outro tipo de estrutura  
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b) Tipo de paredes exteriores 

TIPO DE FACHADA EXTENSÃO 

Cortina de vidro Em toda a fachada 

Em partes da fachada 

De cimento ou ladrilhos, azulejos, etc  

c) Tipo de cobertura 

 TIPO DE COBERTURA 

Com terraço acessível Em toda a fachada 

Plana Em toda a fachada: 
Com uma água 
Duas 
Três ou mais 

Abobadada 

        d) Altura do edifício 

Altura do edifício: N.º de pisos acima do plano de referência e n.º de pisos abaixo do plano de 

referência.                                                                                       Croqui do edifício em corte: 

                                                                                                      

- a quadrícula azul representa o piso 0;  

- a quadricula verde representa o piso 

elevado (bancadas);  

- a linha a vermelho indica o plano de 

referência para acesso dos Bombeiros. 

No presente caso, o piso de acesso às entidades externas, designadamente, aos Bombeiros, 
coincide com o arruamento contíguo. 

A altura do edifício fixa-se nos 4,60m (bancadas de público). 
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ii) IDENTIFICAÇÃO ESPACIAL DOS LOCAIS DE RISCO, principalmente os locais com riscos 
especiais: 

a) Locais de risco B, pela concentração de pessoas;  

b) Locais de risco C, pela concentração de materiais, mobiliário, etc, (arrecadações);  

c) Locais de risco F, pela importância no contexto de concentração de meios e sistemas, de 
comando e controlo essenciais na área da segurança 

IDENTIFICAÇÃO/ QUANTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO 

PISO LOCAL DE 

RISCO 
ATIVIDADE ÁREA 

(m2) 
COMPARTIMENTADA? EQUIPAMENTOS OU 

SISTEMAS DE 
SEGURANÇA 

SIM NÃO 

0 B Bancadas de 

público 

 Não - 

0 B Recinto central 1118 Não Quadro geral 

elétricidade 

Extintores 

Botoneiras de alarme 

Campainha de alarme 

0 F Posto de 

segurança 

12,74 Sim Extintor 

Detetor de incêndio 

Botoneira de alarme 

Central SADI 

0 C Caldeira a gás 7,68 Sim Extintor 

Detetor de gás 

Botoneira de alarme 

0 C Arrumos 3 38,83 Sim Extintor Detetor 

de incêndio 

0 C Arrecadação 3 35,06 Sim Extintor 

Detetores de incêndio 

Botoneira de alarme 
 

No anexo N apresentam-se as plantas dos pisos 0 e sobreelevado, com a identificação dos espaços 
interiores, área, tipologia de risco, atividade, e equipamentos e sistemas de segurança afetos. 
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iii) INSTALAÇÕES DE SERVIÇO E PASSAGEM DE CANALIZAÇÕES E CONDUTAS 

INSTALAÇÃO FORMA DE FUNCIONAMENTO 

Instalação de gás 

As condutas são enterradas 

As condutas estão montadas à superfície 

As condutas têm montagem mista 

Caldeiras 

Localização: piso 0, abaixo das bancadas de público 

Gás natural 

Gasóleo 

Em compartimento confinante com fachada com 

acesso único pelo exterior 

Em compartimento interior 

 

No anexo N apresentam-se as plantas dos pisos 0 e sobreelevado, com a identificação dos espaços afetos à 

instalação de gás, bem como da localização dos elementos de comando e controlo afetos a esse serviço. 

 

 

5.1.2. Relação dos riscos internos (próprios da atividade do edifício) e externos 
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5.1.3. Quantificação e tipologia das pessoas no quotidiano 

O número de pessoas que podem estar no edifício nas condições mais desfavoráveis ou de máxima 

ocupação é um dado importante a considerar no PEI. A determinação do cálculo do efetivo foi 

efetuado de acordo com os critérios de densidade de ocupação (pessoas/m2 e pessoas/ml) definidos 

no artigo 51.º, do RT-SCIE. 

Foram realizados 2 cálculos distintos, dependendo do uso do edifício, quer seja para eventos 

culturais (UT-VI), quer seja para eventos desportivos (UT-IX). Os cálculos do efetivo, bem como a 

sua disposição nos vários locais de risco, encontram-se no anexo A. 

É importante conhecer a tipologia das pessoas que podem ver-se envolvidas numa situação de 

emergência. Como forma de orientação apresentam-se os diferentes tipos de pessoas que possam 

encontrar-se no local: 

- Gestores, funcionários, professores de desporto: com um nível de capacidade profissional 

elevado, na maioria com bastantes anos de serviço e/ utilização do edifício, com conhecimento dos 

riscos, dos equipamentos e sistemas de segurança disponíveis e dos procedimentos de atuação 

previstos no plano de emergência; 

- Pessoas de empresas/ entidades externas: que desenvolvem um trabalho pontual ou temporário 

dentro do edifício, quer na sua vertente cultural, quer na sua vertente desportiva. São pessoas que 

não 
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estão familiarizadas com o ambiente, os riscos, os equipamentos e sistemas de segurança 

disponíveis. Devem ser informados no momento do início do trabalho/ atividade a realizar, 

proporcionando-lhes as instruções gerais previstas no plano de emergência. 

- Público: Pessoas que acedem ao edifício para eventos culturais e de desporto. O controle dos 

mesmos dependerá se existe controlo de acesso ou não. Devem, no entanto, ter o seu acesso 

restringido às 2 entradas de acesso ao público, existentes em lados opostos (fachada principal e 

fachada tardoz)  

5.2. Procedimentos em caso de deteção ou perceção de um alarme 

O controlo de uma situação de emergência, para obter uma situação de segurança das pessoas que 

utilizam o edifício, no momento que se desencadeia o alarme, depende fundamentalmente da 

rapidez com que se ativa o plano de emergência, mobilizando os recursos previstos. O alarme é um 

sinal sonoro e ou luminoso, para aviso e informação de ocorrência de uma situação anormal ou de 

emergência, acionado por uma pessoa ou por um dispositivo ou sistema automático. O alarme deve-

se transmitir por meios técnicos ou pelo pessoal da equipa de alarme e evacuação. Um alarme de 

incêndio pode ter origem automática ou pode ser de ativado manualmente: 

5.2.1. Origem automática 

Quando o alarme ocorrer pelo Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SADI), em regra deve 
proceder-se a um rápido reconhecimento para confirmação de que se trata, realmente, de um 
incêndio.  

O elemento que estiver no posto de segurança deve informar um elemento da EAE, e certificar-se 
sobre a localização exata, extensão do sinistro e se há vítimas a socorrer. 

 Os sinais acústicos de alarme terão um nível sonoro que o destaque face ao ruído ambiente, ser 
facilmente reconhecíveis e distintos de outros sinais acústicos. 

 

Em caso de o recinto ter no momento do alarme, uma grande concentração de pessoas, é 
conveniente emitir o alarme através de comunicação verbal, em complemento do sinal 
sonoro. A 
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comunicação a emitir deve ser constituída por frases curtas, precisas e facilmente percetíveis pelos 
ocupantes, de preferência previamente gravadas. 

Às pessoas portadoras de deficiência auditiva, que apenas se apercebem dos sinais de alarme 
visual, o sistema de alarme dará informações visuais distintas de outros tipos de avisos existentes. 
Assim, o PEI terá os procedimentos com essa finalidade. 

5.2.2. Origem manual 

Caso uma pessoa se veja envolvida numa situação de emergência, deve cumprir o seguinte 

procedimento: - Dar o alarme, acionando a botoneira manual de alarme mais próxima; 

ou  

- Dirigir-se ao posto de segurança, indicando: 

 - De imediato, o local do sinistro;  

- A descrição precisa do tipo de ocorrência, fornecendo todas as informações úteis, em especial se 

há já vítimas. 

nota importante: Quando for acionado o dispositivo de alarme, deve-se desencadear as operações 

previstas no plano de emergência, desde logo a evacuação das pessoas em risco e as ações de 

primeira intervenção. 

5.3. Difusão dos alarmes restrito e geral 

Para se estabelecer os níveis de alarme para os diferentes níveis de gravidade, cada nível deve criar 

procedimentos e mobilização diferentes.  

A função do alarme consiste no aviso aos ocupantes do edifício de que existe uma situação de 

emergência, devendo desencadear-se as operações previstas no plano de emergência, desde logo a 

evacuação das pessoas em risco e as ações de primeira intervenção. 

 

O alarme poderá ser de dois níveis: 
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- Alarme restrito;  

- Alarme geral. 

5.3.1. Alarme restrito 

É o alarme que afeta apenas a área onde se verifica o incêndio e avisa os elementos de segurança. 

 Este alarme deve ser emitido imediatamente após a deteção de um incêndio e é, normalmente, 
suficiente quando o foco de incêndio é facilmente dominável, podendo a situação ficar resolvida com 
a utilização apenas um único extintor. 

 Este tipo de alarme emitido serve única e exclusivamente para aviso de uma situação de incêndio, e 
também ao pessoal afeto à segurança do edifício. 

Para o caso de alarme restrito, o sinal sonoro será intermitente:  

- Audível no piso/ ala edifício; 

 - Significa que o RS, através do Posto de Segurança, já tomou conhecimento da ocorrência;  

- Os colaboradores/ funcionários devem manter-se atentos e vigilantes, serenos, e nos postos, sem 
dar alerta ao público presente; 

 - Equipas de intervenção tomam a suas posições e prepararam-se para uma possível evacuação. 

5.3.2. Alarme geral 

É o alarme que afeta a totalidade do edifício.  

Este tipo de alarme é emitido para difundir o aviso de evacuação à totalidade dos ocupantes do 

edifício, procedendo-se aos mesmos requisitos de atuação definidos para o alarme local.  

Nos locais onde existam pessoas limitadas na mobilidade ou na capacidade de perceção e reação a 

um alarme (por ex. Bancadas, ou no próprio recinto central), deve-se desencadear as operações 

destinadas a apoiar a evacuação das referidas pessoas. 

Para o caso de alarme geral, o sinal sonoro será continuo: 

- Audível em todo o edifício; 
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- Significa que o Responsável de Segurança já tomou conhecimento da ocorrência;  

- O público deve abandonar o edifício de forma disciplinada, serena (mas apressada) e seguindo 
rigorosamente as orientações das plantas de emergência e/ ou das equipas de intervenção.  

O sinal de alarme geral só pode ser ativado no posto de segurança e com a devida autorização do 
RS ou seu representante. 

5.4. Transmissão do alerta 

Deve definir-se quem desencadeia o alerta (no posto de segurança e de acordo com a delegação de 

funções), aos meios exteriores (Bombeiros) e que procedimento se deve adotar. Deve, em todo o 

caso, desde que se confirme o foco de incêndio, ser sempre efetuado, mesmo que o incêndio 

aparente ser facilmente dominável. 

O “Alerta” é uma mensagem transmitida aos meios de socorro que devem intervir no edifício, em 

caso de incêndio, nomeadamente os bombeiros. Pode ser feito de modo manual ou automático 

através do Sistema Automático de Deteção de Incêndios, sendo importante neste caso a informação 

complementar. 

O alerta deve ser transmitido com simplicidade, clareza e atempadamente, se possível com a 

descrição do desenvolvimento do incidente ou acidente, de modo a prestar o máximo de informações 

aos bombeiros, dando as seguintes informações: 

- Identificação, de imediato, do local e do nome de quem pede socorro; 

 - Descrição precisa do tipo de ocorrência;  

- Indicação da morada exata do edifício, certificando-se de que os bombeiros conhecem 

perfeitamente a sua localização; 

 - Prestação de todas as informações que os bombeiros solicitem e esclarecimento de todas as suas 

dúvidas;  

- Fornecimento do número do telefone que se está a utilizar, mesmo que os bombeiros, que o 

costumam pedir, não o façam; 
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- Manutenção da calma e falar pausadamente durante toda a chamada. 

 Quando terminar a chamada, deve desligar-se o telefone e aguardar-se junto a ele, pois os 

bombeiros costumam confirmar a chamada e, eventualmente, solicitar mais informações nessa 

altura.  

O Delegado de Segurança, ou outro elemento da equipa de intervenção que esteja presente, deve 

avisar, telefonicamente, outros elementos referenciados no PEI (especificar por ordem de 

importância), designadamente os elementos constantes da lista de contatos internos, sendo 

contatados pela ordem em que estão descritos no anexo D2. 

5.5. Coordenação das operações de evacuação 

O objetivo da coordenação das operações do plano de evacuação é a determinação um conjunto de 

instruções e regras para a evacuação do edifício, em caso de ser acionado o alarme.  

São definidas as atuações de cada equipa em caso de emergência.  

Caso exista ocupação por turnos, deve-se variar as equipas de evacuação.  

Deve-se ter em consideração que o sistema seja o mais fiável possível e se escolha 

preferencialmente meios técnicos, para evitar eventuais erros humanos.  

A evacuação deve ser rápida e segura de todos os ocupantes do edifício, sendo sempre prioritária 

sobre quaisquer outro tipo de ações de combate a incêndio.  

Para garantir essa evacuação, face a uma situação de emergência, a Equipa de Alarme e Evacuação 

(EAE) tem a sua missão enquadrada no PEI.  

São indicados os elementos que a compõem (por turnos, se necessário) e quais as 
responsabilidades específicas de cada elemento, dos pontos de encontro, isto é, os locais no exterior 
do edifício, onde as pessoas possam estar em segurança, não sendo afetadas pelo incêndio ou 
pelas suas consequências. 

São definidas as seguintes sequências de atuação:  

- Escolher os pontos exteriores de reunião, nas imediações do edifício, que não colidam com o ponto 
de triagem de feridos, nem com o local de acesso, e do estabelecimento dos equipamentos 
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operacionais dos bombeiros; 

 - Desenvolver ações especiais previstas para evacuar pessoas com limitações na mobilidade ou 

capacidade de perceção e reação;  

- Orientar os restantes ocupantes (atletas, colaboradores, público em geral) para as saídas; 

 - Fazer o controlo dos ocupantes do estabelecimento nos pontos de encontro, de modo a garantir a 

total evacuação da zona de risco. 

Os Procedimentos na evacuação geral devem assentar nos seguintes requisitos:  

- A Equipa de Alarme e Evacuação deve ser mobilizada para assumir as funções específicas que 

cada elemento está previamente designado na sua zona correspondente;  

- Todas as pessoas que se encontrem no interior devem sair pelo itinerário normal e sinalizado para 

o ponto de encontro ou de reunião previsto no exterior do edifício, seguindo todas as instruções que 

lhe forem fornecidas;  

- O RS/ DS deve atuar desde o Posto de Segurança. 

Das funções a concretizar pela Equipa de Alarme e Evacuação, e desde que seja confirmada a 

necessidade de evacuação, destacam-se:  

- Orientar as pessoas para as saídas, através das vias de evacuação;  

- Apoiar a evacuação de menores e incapacitados – ações especiais devem estar previstas para 

todos os casos de incapacitados;  

- Evitar a ocorrência de situações de pânico;  

- Comprovar a evacuação completa das áreas em risco para os pontos de encontro exteriores; 

 - Controlar as pessoas evacuadas no Ponto de Encontro, de modo a que não regressem ao edifício 

até que este seja considerado seguro pelos bombeiros ou pelos elementos da segurança. 
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A evacuação deve ser programada e coordenada, com a definição de alguns procedimentos de 

coordenação, através da indicação ou nomeação para cada grupo da equipa de alarme e evacuação 

em locais e funções estratégicas: os sinaleiros, os chefes de fila e os cerra fila: 

Sinaleiros (SI): têm por funções ordenar e orientar o sentido da evacuação de todas as pessoas em 

pontos críticos de evacuação onde exista a probabilidade de se gerar alguma confusão ou o pânico 

e, além disso, dirigir os ocupantes para o correto percurso de evacuação, sempre que em alguma 

encruzilhada se possa estabelecer a confusão do caminho a percorrer; 

Cerra filas (CF): têm como função assegurar que, durante a evacuação e num determinado percurso 

pré-estabelecido que lhe for atribuído, ninguém fica retido nos diversos locais. Devem ter uma atitude 

firme e disciplinada, obrigando os utilizadores a abandonar os locais e indicar o caminho para a 

saída, para a qual de se deve dirigir. Em alguns casos, e tendo em atenção a organização e a 

complexidade do estabelecimento, o sinaleiro, após a passagem da última pessoa, pode 

desempenhar esta função de cerra fila. 

Chefes de fila (ChF): são encarregues de abrir as portas dos locais em primeiro lugar, ao soar o 

sinal de alarme e seguir à frente. 

5.6. Ativação dos meios de primeira intervenção 

As ações de primeira intervenção no combate a um incêndio são um dos procedimentos 

preponderantes na limitação da propagação e na redução dos seus efeitos numa situação de 

incêndio. Com efeito, essas ações podem garantir a extinção do foco de incêndio ou, pelo menos, a 

sua circunscrição a um espaço limitado até à chegada dos socorros exteriores – os bombeiros. 

A primeira intervenção deve ser desempenhada por uma equipa devidamente estruturada para o 

efeito – Equipa de Primeira Intervenção (EPI). 

Todo o pessoal que participe em ações de primeira intervenção deve estar devidamente enquadrado 

no seio da organização de segurança da entidade, possuir formação e participar em treinos 

regulares necessários à execução, em segurança e com eficácia, das tarefas de combate a um 

incêndio. 
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Os elementos que compõem as equipas de intervenção, e as respetivas responsabilidades gerais e específicas 

devem constar no PEI. Deverão ser ativados os meios de primeira intervenção, sendo utilizados conforme 

instruções de utilização apresentadas no anexo I. 

5.7. Execução da manobra dos dispositivos de segurança 

Paralelamente às ações de evacuação e de intervenção no combate a um incêndio, existe esta ação 

de execução da manobra dos dispositivos de segurança que é realizada pela Equipa de Corte de 

Energia e Combustíveis (ECEC). 

É a equipa, que de acordo com as instruções do RS/ DS, procede ao e/ou fecho das válvulas de 

energia elétrica e de gás e, se for necessário, o corte da água de abastecimento pública do 

estabelecimento (não se faz o corte da água destinada à primeira intervenção, já que esta deve ter 

canalizações distintas da água de consumo). 

As suas missões são:  

- Fazer o corte parcial ou geral do fornecimento da energia elétrica;  

- Fazer o corte parcial ou geral do Gás;  

- Fazer o corte da água de abastecimento ao edifício (não a que é destinada à primeira intervenção). 

5.8. Prestação de Primeiros Socorros 

Os primeiros socorros constituem-se no primeiro serviço prestado à vítima em situações de acidentes 

ou infortúnios decorrentes da emergência, por um elemento (socorrista) destacado para o local da 

ocorrência, e que integra a Equipa de Primeiros Socorros (EPS). 

A função do socorrista é a de manter a vítima viva até à chegada do socorro adequado, bem como 

não originar outras lesões ou agravar as já existentes. 

Sempre que há um acidente, existe uma série de passos que podem ser dados no sentido de 

MELHORAR 
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e de NÃO AGRAVAR o estado da vítima, que são:  

- Socorrer no local da emergência;  

- Prestar os primeiros socorros aos feridos; 

 - Ajudar na evacuação dos feridos; 

- Colaborar com as equipas profissionais do INEM.  

O quadro seguinte apresenta os procedimentos de primeiros socorros a adotar, consoante o tipo de 

acidente ocorrido. A coluna à direita apresenta o que NÃO se deve fazer em caso algum. 
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5.9. Proteção dos pontos perigosos (locais de risco), pontos críticos e pontos nevrálgicos 

 Reporta à identificação dos pontos perigosos, dos pontos críticos e dos pontos nevrálgicos a 
considerar no edifício em estudo. 

 

 

 

Câmara Municipal de Chaves PAVILHÃO 

MUNICIPAL DE CHAVES Edição: 

03.2018 

Revisão: A 

Medidas de Autoproteção 
 Plano de Segurança - tipo IV 

Elaborado por:  

Data:  

Março de 2018 

Página: 

Verificado por: 29/256 

Aprovado por: 

rr 



 
 

 

5.9.1. Pontos perigosos 

5.9.1.1. Instalações técnicas e arrecadações 

As áreas destinadas às instalações de gás e eletricidade, bem como os espaços de «arrumos» e 

«arrecadações» existentes na edificação. Tal classificação surge, quer pelo conteúdo armazenado 

(material de fácil combustão e explosão), quer pelo fato de serem espaços que, pela sua natureza de 

«zona técnica» e «local de armazenamento», não tenham normalmente presença humana assídua, 

uma vez serem pouco frequentados. 

São, pois, fatores de risco:  

− A concentração de materiais, matérias e equipamentos técnicos, que, pela sua natureza, 

poderão desencadear incêndios/ explosões; 

 − A ausência de controlo humano permanente dos espaços onde estes se encontram. 

Tais pontos tornam-se mais vulneráveis, pois uma possível deteção de incêndio pode ser mais tardia 

do que seja desejável.  

Por prevenção, deverão ser locais a vigiar de forma regular pelo Delegado de Segurança, demais 

elementos da equipa de segurança, e funcionários/ colaboradores em geral. 

5.9.1.2. Concentração de pessoas 

A concentração de pessoas, principalmente de público, torna-se outro ponto perigoso no presente 

caso. Os locais públicos com presença de pessoas alheias aos próprios locais, isto é, com exceção 

dos funcionários e colaboradores que podem estar localizados nos mesmos, são fatores que 

contribuem para o desconhecimento do lugar onde se encontram, sendo que o «público» não pode 

ser treinado/ rotinado previamente no conteúdo do plano de evacuação. 

São fatores de risco ligados à concentração de pessoas, em especial público – pessoas externas: 

- A densidade de ocupação: Dificulta o movimento e a correta perceção da sinalização existentes, 

modificando a conduta dos ocupantes. Por sua vez, condiciona os métodos de alarme em caso de 
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emergência, já que a informação da mesma pode provocar reações de pânico que poderão agravar a situação; 

- As caraterísticas dos ocupantes: Os ocupantes são muito variados: com diferentes idades, 

mobilidade, perceção, conhecimentos, disciplina, etc.  

- A existência de pessoal estrangeiro: Uma parte de público poderá ser composta de pessoas que 

não usam o edifício com regularidade e, consequentemente, não estão familiarizados com o mesmo. 

Este fator dificulta a localização de saídas, corredores ou vias que possam conduzir a estas ou de 

qualquer outra instalação de segurança que se encontre nos locais mencionados.  

- As limitações da iluminação: Se usadas frequentemente nas suas atividades níveis de iluminação 

baixa, há lugar a dificuldade na perceção e identificação de sinais, acessos a vias, etc., e por sua 

vez, incrementa o risco de atropelamentos, quedas e empurrões. 

a) NO CASO DE EVENTOS DESPORTIVOS 

Situações de grupo 

Pela natureza dos eventos/utilizações no edifício em estudo, a concentração de pessoas por 

situações de grupo de conhecidos, ou seja, haverá por norma o conhecimento prévio entre 

pessoas, o que, em caso de emergência fará toda a diferença, na forma como o grupo reagirá. 

 Neste tipo de situação, tendem a manter-se condutas cooperantes, pela sua estrutura relacional em 

que estão presentes grupos de amigos ou conhecidos. Os comportamentos são mais altruístas e, 

geralmente, não apresentam conflitos com as pessoas afetadas. Por outro lado, podem surgir 

problemas na reentrada no local do acidente uma vez evacuado, por estar nesta zona um amigo e/ou 

familiar, situação que não é favorável à evacuação total. 

Espaço fechado  

Os comportamentos podem ser mais conflituosos ao aparecerem aspetos como: 
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- Piso elevado, poderá levar a maior desorientação nos indivíduos;  

- Escadas: são o local onde normalmente se pode dar um maior número de acidentes por: 

- Presença de fumo;  

- Dimensionamento das escadas. 

Os espaços fechados reforçam outros fatores a ter em conta, como a sensação de estar 

encurralado.  

Outro aspeto a considerar é o momento do dia em que se dá a emergência.  

Durante o dia, os ritmos são mais elevados e facilitam o estado de alarme. É neste período que as 

pessoas se sentem mais seguras. 

c) NO CASO DE EVENTOS CULTURAIS 

Situações com multidão – grande concentração 

Antes de se dar o alarme, podem ser produzidas reações emocionais que desencadeiam um o 

processo de contágio, surgindo comportamentos coletivamente caóticos. 

Nestas multidões deve-se reavaliar uma série de caraterísticas:  

- Agitação motora; 

 - Confusão e incerteza;  

- Perda de raciocínio;  

- Desorientação espacial; 

 - Perca da noção do tempo; 

 - Distorção percetiva;  

- Alterações na atenção e na vontade;  

- Comportamentos compulsivos;  

- Perda do sentido de orientação;  

- Perca de controlo social do comportamento; 
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- Alteração da perceção social;  

- Desencadeamento de emoções (hiperatividade). 

Pânico  

Pode definir-se como um conjunto de pessoas que reage com sentimentos de alarme, seja real ou 

suposto perigo, e com um comportamento temeroso, espontâneo e não coordenado.  

Uma situação de pânico implica empurrões, pessoas derrubadas, pessoas pisadas e saídas 

obstruídas por avalanches de pessoas. Os indivíduos comportam-se com maiores doses de 

egoísmo e falta de consideração pelo próximo.  

As condições que favorecem o pânico são as seguintes:  

- Existência de um grande número de pessoas;  

- Indivíduos em contato uns com os outros;  

- Indivíduos submetidos a um conflito comum entre impulsos opostos. Por um lado, as normas 

sociais ou valores reconhecidos, por outro, o instinto de sobrevivência acrescido pelo pânico 

(precipitação em guardar a sua vez, por exemplo);  

- Existe a possibilidade física de executar um impulso que normalmente não se realizaria. Para 

que se dê um comportamento de pânico é necessário que exista a possibilidade de escapar e de 

ficar preso. Não obstante, para que desencadeie este tipo de conduta, o problema não se situa no 

número de pessoas, mas sim na falta de saídas ou vias de evacuação. 

5.9.2. Pontos críticos 

Classificam-se de pontos críticos aqueles que, depois de ocorrer o alarme e se dar inicio à 

evacuação, possam criar conflitualidade ao longo do percurso até ao ponto de reunião, devido aos 

aumentos de fluxos de pessoas, de pessoas com dificuldade de mobilidade, etc. 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Chaves PAVILHÃO 

MUNICIPAL DE CHAVES Edição: 

03.2018 

Revisão: A 

Medidas de Autoproteção 
 Plano de Segurança - tipo IV 

Elaborado por:  

Data:  

Março de 2018 

Página: 

Verificado por: 33/256 

Aprovado por: 

rr 



 
 

 

Consideram-se como pontos críticos os locais de cruzamento de vias, escadas e de saídas para a 

rua. Neles deverão situar-se elementos da equipa de evacuação, nomeadamente de “sinaleiros”, 

que orientam as pessoas e ajudam nos percursos e saídas, a utilizar em situação de emergência, 

de forma a evitar grandes concentrações, habitualmente geradoras de pânico. 

5.9.3. Pontos nevrálgicos 

Classifica-se como ponto nevrálgico o Posto de Segurança, uma vez concentrar toda a 

informação, e todo o controlo sobre os meios de segurança contra incêndios disponíveis. Deverá 

ser vigiado de forma regular pelo Delegado de Segurança. 

5.10. O acolhimento, informação, orientação e apoio aos bombeiros 

Até à chegada dos bombeiros é o Responsável de Segurança (ou o Delegado de Segurança) que 

dirige as operações de socorro e a evacuação, em situação de emergência. Após a chegada dos 

bombeiros ao local, a direção é passada para o respetivo comandante, devendo o Responsável 

de Segurança (ou o Delegado de Segurança) prestar toda a colaboração solicitada, fornecendo 

informações sobre a situação em causa: 

 - A localização do sinistro no edifício: piso, ala e local; 

 - As caraterísticas conhecidas do mesmo: se tem materiais inflamáveis e/ou combustíveis;  

- A perigosidade dos locais/zonas próximas ao local do sinistro; 

 - As incidências produzidas na evacuação, se for necessário;  

- A existência de feridos e/ou encurralados. Os bombeiros locais devem ter conhecimento prévio 

do Plano de Emergência Interno e das Plantas de Emergência. 

Os bombeiros locais devem ter conhecimento prévio do Plano de Emergência Interno e das 

Plantas de Emergência. 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Chaves PAVILHÃO 

MUNICIPAL DE CHAVES Edição: 

03.2018 

Revisão: A 

Medidas de Autoproteção 
 Plano de Segurança - tipo IV 

Elaborado por:  

Data:  

Março de 2018 

Página: 

Verificado por: 34/256 

Aprovado por: 

rr 



 
 

5.11. A reposição das condições de segurança após situação de emergência 

Toda a emergência terá o seu fim, mais ou menos demorado conforme o evoluir da situação.  

Após a ocorrência de uma emergência, independentemente do risco que a provocou, há um 

conjunto de decisões e ações, destinadas a restabelecer as condições de vida existentes 

anteriormente ao acidente que afetou a comunidade.  

Nesta fase, devem incluir-se as medidas de implementação das mudanças necessárias à 

redução dos fatores de risco.  

No caso de serem necessários trabalhos de reparação/ recuperação ou demolição, a existência 

de protocolos definidos na fase de preparação podem ser muito úteis e poderão ser acionados, 

independentemente dos requisitos definidos pelas seguradoras, caso existam.  

A preparação desta fase deve incluir os procedimentos relativos à possível necessidade de 

manter os cuidados especiais de saúde aos sinistrados.  

O Responsável de Segurança (ou o Delegado de Segurança), após controlo da situação, deve 

elaborar um relatório com a descrição da ocorrência, medidas tendentes a repor a normalidade 

(como por exemplo a reconstrução de instalações), prazos para estarem finalizadas e 

correspondentes intervenientes nessas ações.  

Na reposição da normalidade, deve evitar-se a repetição dos erros que deram origem à situação 

de emergência (deficiências de construção ou manutenção de instalações e equipamentos, por 

exemplo), atuando de forma preventiva na melhoria das condições de segurança. 

6. Plano de evacuação 

A evacuação deve ser decidida e ordenada pelo RS/ DS, e deverá ser uma evacuação geral, 
envolvendo o edifício na sua totalidade.  

No plano de evacuação há a considerar:  

1. Identificação das saídas;  

2. Definição dos caminhos de evacuação;  

3. Auxilio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade; 
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4. Identificação dos pontos críticos;  

5. Confirmação da evacuação total dos espaços. 

6.1. Identificação das saídas  

Para garantir uma evacuação rápida e segura dos ocupantes para os pontos de encontro, deve-se 

assinalar as saídas normais e as saídas de emergência que conduzem ao exterior do edifício. São 

consideradas saídas normais as utilizadas em período de funcionamento regular do edifício, e as 

saídas de emergência as que são utilizadas cumulativamente com aquelas, no caso de ocorrência 

de um sinistro. 

6.1.1. Sinalização 

Para os corredores e portas de saída ao exterior com a largura suficiente para saírem duas filas 

ao mesmo tempo, de uma forma ordenada, devem estar distribuídos ao longo de todos os 

caminhos horizontais e verticais, sinalização indicativa da saída de emergência e o sentido de 

orientação das mesmas 

6.2. Definição dos caminhos de evacuação 

Pretende-se o encaminhamento dos ocupantes, de maneira rápida e segura, para o exterior do 

edifício.  

É definido um itinerário normal, percurso a utilizar prioritariamente, e um itinerário alternativo, 

quando o itinerário normal se encontrar impraticável.  

Os percursos dos ocupantes desses espaços para o exterior consistem em três elementos:  

- Saídas;  

- Caminhos de Evacuação: horizontais e verticais;  

- Pontos de encontro no exterior.  

Tendo em conta a largura dos corredores e das saídas, a evacuação pode fazer-se quase de 

forma simultânea, partindo das seguintes premissas: 
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- Sair a caminhar a passo rápido, sem correr, e formar uma ou duas filas paralelas, conforme 
critérios adotados;  

- Em cada piso, saírem primeiro os locais mais próximos das escadas ou das saídas de 
emergência;  

- Os utilizadores que, ao soar o alarme, se encontrarem fora dos locais, devem incorporar-se ao 
grupo mais próximo que se encontre em movimento de evacuação. 

6.2.1. Procedimentos de coordenação da evacuação 

Equipa de Alarme e evacuação 

Esta equipa em caso de emergência deve executar as seguintes funções:  

- Dirigir-se ao local/ zona designada para coordenar a evacuação segundo as instruções 

recebidas; - Comprovar que não ficou ninguém no local/ zona; 

- Comunicar ao Posto de Segurança as incidências, confirmando que todas as pessoas do seu 

local/ zona estão no ponto de encontro pré-estabelecido. 

Para todos os utilizadores e ocupantes do edifício ou recinto 

Em caso de emergência, deve executar as seguintes funções:  

- Seguir o itinerário de saída que corresponde ao seu local/ zona, com ordem e rapidez;  

- Não recolher os objetos pessoais;  

- Não obstruir as saídas, continuar até alcançar um ponto de encontro;  

- Não voltar atrás em qualquer circunstância, uma vez decretado o alarme e ativado o PEI;  

- Só em caso de bloqueio do itinerário normal previsto, se deve utilizar o itinerário alternativo 
previsto.  

Deve definir-se uma ordem de saída, de acordo com o local de ocorrência do sinistro e a 

proximidade das saídas. Deve nomear-se para cada grupo de evacuação:  

Chefe de fila: (Pode ser escolhido de entre os utentes ou, em último caso, deve ser um elemento 

da EAE) – Será encarregue de orientar o grupo, ao soar o sinal de alarme e seguir à frente até ao 

ponto de encontro; 
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Cerra-fila: (normalmente um elemento da EAE) – Fechará as portas, depois de se certificar da 

saída de todos as pessoas e assegurar que durante a evacuação e num determinado percurso 

pré-estabelecido que lhe for atribuído ninguém fica retido nos diversos locais.  

Sinaleiro: (normalmente um elemento da EAE) – Têm por funções, ordenar o sentido da 

evacuação de todas as pessoas em pontos críticos de evacuação onde exista a probabilidade de 

se gerar alguma confusão ou o pânico e, além disso, dirigir os ocupantes para o correto percurso 

de evacuação, sempre que em alguma encruzilhada se possa estabelecer a confusão do caminho 

a percorrer. Em alguns casos e tendo em atenção a organização e a complexidade do 

estabelecimento, o sinaleiro, após a passagem da última pessoa, pode desempenhar esta função 

de cerra fila.  

A ação de evacuação, caso haja um número elevado ocupantes no momento, tem prioridade 

em relação a qualquer outra função de emergência.  

Depois de decidir a evacuação: 

 - Todo o pessoal afeto ao edifício deve cumprir os procedimentos estabelecidos;  

- As responsabilidades específicas atribuídas a cada elemento da EAE devem ser respeitadas. 

Programação da evacuação 

Em situação de emergência, em que é necessário encaminhar os ocupantes do edifício para um 
local seguro, será a evacuação orientada para local seguro no exterior, nomeadamente para 
ponto(s) de encontro, prédefinido(s) e do conhecimento geral.  

É necessário que:  

- Todo o pessoal do edifício cumpra os procedimentos estabelecidos; 

 - As responsabilidades específicas atribuídas a cada elemento da Equipa de Segurança sejam 
respeitadas;  

- A evacuação se processe de acordo com a seguinte ordem de prioridade:  

1º: Local afetado pela emergência;  

2º: Locais adjacentes ao local sinistrado;  

3º: Locais mais afastados do local sinistrado. 
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6.3. Auxilio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade 

A atribuição de responsabilidades no auxílio a pessoas com capacidades limitadas ou em 
dificuldade, de forma a assegurar que ninguém fique bloqueado, é o procedimento mais 
importante da evacuação.  

Deve-se fazer um esboço de responsabilidades e tarefas para cada elemento da equipa de alarme 
e evacuação.  

Na eventualidade de existirem pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que tenham 
dificuldade de reação a um alarme, deficientes ou crianças com idade inferior a 6 anos nos 
presentes, devem ser previamente designadas pessoas para orientarem e ajudarem na sua 
evacuação. 

6.3.1. Programação da evacuação 

Na possibilidade de, na altura da ocorrência, haja entre o público presente, pessoas limitadas ou 
que tenham algum tipo de condicionalismo e necessitem de ajuda específica, devem ser 
evacuados da seguinte ordem:  

1) Crianças de colo;  

2) Crianças com idade inferior a 6 anos e que já tenham mobilidade;  

3) Idosos com dificuldades na mobilidade;  

4) Pessoas limitadas nas capacidades de perceção e reação ao alarme. 

A movimentação e transporte de crianças com idade inferior a 6 anos, num cenário de evacuação, 
depende de:  

a) Capacidade de mobilidade da criança;  

b) Existência de recursos humanos e materiais (existência de meios de transporte ou equipas de 
evacuação dos bebés ou crianças de colo); 

 c) Condições do próprio edifício e existência de obstáculos. 

Desta forma, torna-se necessário garantir que:  

- O transporte de pessoas com algum tipo de condicionalismo seja feito com recurso a meios com 
dimensão que não comprometa a evacuação das restantes pessoas, e não arrisque a evacuação 
rápida e segura dos mesmos; 

 - Os caminhos de evacuação sejam mantidos livres e desimpedidos;  

- Os espaços interiores disponham de saídas, em número e largura suficientes, convenientemente 
distribuídas e devidamente sinalizadas; 
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- As vias de evacuação possuam largura adequada;  

- As distâncias a percorrer sejam limitadas;  

- Se garanta a acessibilidade dos meios de socorro;  

- A confirmação da evacuação total dos espaços a evacuar e garantia de que ninguém a eles 
regressa. 

6.4. Identificação dos pontos críticos 

Depois de ocorrer o alarme e se dar inicio à evacuação existem algumas situações, que podem 

criar conflitualidade ao longo do percurso até ao ponto de reunião, devido aos aumentos de fluxos 

de pessoas, de pessoas com dificuldade de mobilidade, no transporte de bebés, etc. 

Deve-se considerar como pontos críticos os locais de cruzamento de vias, escadas e de saídas 

para a rua. Neles deverão situar-se elementos da EAE, nomeadamente de “sinaleiros” que 

orientam as pessoas e ajudam nos percursos e saídas, a utilizar em situação de emergência, de 

forma a evitar grandes concentrações, habitualmente geradoras de pânico. 

6.5. Confirmação da evacuação total dos espaços 

Deve definir-se um (ou mais) ponto(s) exterior(es) de reunião, nas imediações do 

estabelecimento, que não deve(m) colidir com o ponto de triagem de feridos, nem com o local 

para instalação dos equipamentos dos bombeiros.  

O(s) ponto(s) de encontro ou de reunião ao(s) qual(ais) devem apresentar-se todos os ocupantes, 

uma vez evacuado o edifício, deve ser estabelecido num local que não apresente problemas de 

tráfego (dos bombeiros, do INEM ou dos agentes de segurança e manutenção da ordem pública), 

onde os utilizadores possam se sentir seguros e estarem afastados do foco do incidente.  

O pessoal evacuado deve ser agrupados em departamentos, sem que nenhum abandone o lugar, 

e comunicar possíveis ausências aos elementos da EAE, quando estas sejam detetadas. Além 

disso, cada elemento da equipa de alarme e evacuação deve fazer sempre uma contagem e 

comunicar ao Posto de Segurança se existe ou não alguma pessoa em falta. 
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