Como agir sobre após
uma emergência?
 Siga as indicações dos agentes de segurança
e saia do local ordeiramente para a zona
segura (ou ponto de encontro) que lhe
indicarem.

O pânico está relacionado
com o desconhecido.

Saiba como agir em
caso de emergência.

TELEFONES ÚTEIS

Depois
 Os primeiros socorros mal prestados podem
ocasionar lesões, ou agravar as já existentes.
Se não for socorrista ou profissional de saúde,
não interfira, a não ser que os membros da
equipa de primeiros socorros lhe peçam para
colaborar.

do incêndio

 Caso verifique vitimas que corram grave perigo (exemplo: caso de incêndio, risco de queda
ou esmagamento), poderá mexer e colocá-las
em local seguro até à chegada de auxílio
especializado.

Serviço Municipal de Proteção Civil

967 259 905
N.º de Emergência Nacional

112
Bombeiros de Viana do Alentejo

266 953 123
GNR de Viana do Alentejo

266 953 126
GNR de alcáçovas

266 954 118

Para mais informações consulte a internet em:

http://www.cm-vianadoalentejo.pt

Adaptado de:

Ministério da Administração Interna

Eventos
Festivos
Conselhos
de Segurança

As grandes concentrações de pessoas podem,
só por si, gerar diferentes situações que agravam
o efeito de fenómenos como incêndios, sismos,
queda de bancadas ou outros.
Não é raro que as tragédias ocorram,
exclusivamente, devido à desordem e pânico
causados por uma emergência real ou imaginada
como tal. Na maioria dos casos a solução dependerá
da adoção de um comportamento calmo e ordeiro.
O pânico numa multidão pode causar reações
inesperadas, e mesmo violentas. Tenha especial
cuidado com esta situação, em espetáculos mas
também noutros espaços públicos, nomeadamente
nos estádios de futebol e restantes recintos
desportivos, concertos, manifestações, festas
populares, bares, discotecas, cinemas, teatros
e centros comerciais.

Se estiver próximo
do incêndio

O que fazer ao ir para um
espaço público com
multidões?

O que fazer na ocorrência
de uma situação de
emergência?

 Leve as crianças pela mão.

 Tranquilize quem se encontra junto a si

 Preste atenção aos idosos ou a quem apre-

sente alguma dificuldade, nomeadamente motora, visual ou auditiva.

corra; muitos acidentes graves dão-se
porque as pessoas se empurram e
atropelam.

 Combine um ponto de encontro no exterior do

 Não se dirija para a saída mais utilizada pela

recinto, para se reunir com os seus acompanhantes, caso se perca.

 Observe e memorize a localização das

saídas, inclusive as de emergência.

 Não lance para o ar garrafas ou outros objetos

perigosos (exemplo: copos de vidro, facas).

 Refugie-se numa zona com água ou com
 Não
as saídas. Não fique parado
poucabloqueie
vegetação.

junto a portas e corredores de circulação.

 Cubra a cabeça e o resto do corpo com
 Avise as entidades de socorro, em situação
 Respire junto ao chão, através de roupa

de emergência pessoal ou coletiva.
molhada, para evitar inalar o fumo.

 Se não conseguir sair em segurança do
 Não grite nem fomente a violência. Se

local, aguarde a chegada dos Bombeiros.
presenciar discussões ou atos de violência
procure afastar-se do local, não participe e
informe as autoridades.

 Evite o pânico.

contidas neste folheto e
divulgue-as.

multidão sem primeiro pensar se há outras
 mais
Saia seguras
na direção
à dosair.
vento.
porcontrária
onde possa

roupas molhadas.

 Promova o civismo.

 Siga as recomendações

 Abandone o local calma e ordeiramente. Não

 Se verificar que se desenvolveu algum tipo de

perigo no local, avise de imediato os agentes
de segurança presentes no local.

 Siga as indicações das autoridades que se

encontram no local para salvaguardar a sua
segurança. Recorra a elas sempre que julgue
necessário.

