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INSTRUÇÕES SIMPLIFICADAS DE 

SEGURANÇA 

 

 

 EM CASO DE EMEMERGÊNCIA 

-Mantenha a calma (não grite, não entre em pânico, não corra); 

-Dê o alarme; 

-Chame os socorros e autoridades competentes (identifique-se, indique o local 
exato, indique o tipo de emergência, identifique as substâncias envolvidas, 
meios materiais e humanos afetados). 

-Perante uma situação de emergência, atuar de acordo com a ocorrência; 

-Se não souber o que fazer, é preferível não atuar! 

 

 

 EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO 

-Mantenha a calma; 

-Não desloque a vitima sem ser absolutamente necessário; 

-Não tente retirar corpos estranhos das feridas; 

-Chame os socorros externos. 

 

 

 EM CASO DE INCÊNDIO  

-Mantenha a calma; 

-Remova as fontes de ignição; 

-Dê o alarme; 

-Utilize os extintores existentes na zona envolvente, sem correr riscos; 

-Abra as janelas para facilitar a ventilação natural em case de fuga de gás ou 
fumos de combustão.  
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 EM CASO DE SISMO 

 

 

 Durante o sismo 

-Domine o pânico; 

-Afaste-se de janelas, estantes, armá-
rios e outros objetos pesados que 
possam cair; 

-Abrigue-se no vão de uma porta inte-
rior, nos cantos das salas ou debaixo 
de uma mesa; 

-Mantenha a serenidade e acalme as 
outras pessoas; 

-Não tente sair do edifício durante o 
sismo; 

-Permaneça protegido até terminar o abalo. 

 

 

 Após sismo 

-Domine o pânico e mantenha a calma mas conte com a ocorrência de pos-
síveis réplicas; 

-Proteja-se sempre que houver uma réplica; 

-Verifique se há incêndios; 

-Não fume, nem acenda fósforos, nem isqueiros; 

-Não ligue interruptores; 

-Utilize lanternas; 

-Não reocupe as áreas com grandes estragos nem se aproxime das estrutu-
ras danificadas; 

-Verifique se existem feridos perto de si, preste-lhe os primeiros socorros; 

-Se está na rua, afaste-se de edifícios e postes elétricos e dirija-se para um 
espaço amplo; 

-Não bloqueie as ruas com automóveis, deve libertá-las para as viaturas de 
socorro.  


