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POP10 - PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DA PLACA DE INDICAÇÃO DE EVACUAÇÃO
OBJETIVO E ÂMBITO

Este procedimento aplica-se durante a evacuação de qualquer edifício de CIÊNCIAS.
① A placa de indicação de evacuação deve ser pendurada no lado de fora da porta, no

puxador, pela última pessoa a sair da sala.
② Nenhuma placa de indicação de evacuação deve ser pendurada no lado de fora da

porta se:
ADVERTÊNCIAS

- Houver alguém dentro da sala;
- A sala tiver mais do que uma porta;
- Estiver a decorrer alguma experiência/atividade com potencial para colocar em risco

a segurança de pessoas e instalações;
- Existirem dúvidas se há ou não ocupantes na sala.

PROCEDIMENTOS A ADOTAR QUANDO SE VERIFICA A NECESSIDADE DE ABANDONAR UMA SALA
COLOCAÇÃO DA PLACA DE INDICAÇÃO DE EVACUAÇÃO
1. Quando o alarme de evacuação disparar, os membros de Ciências que se encontrem dentro de uma
sala/gabinete/laboratório devem:
- Se estiverem garantidas as condições de segurança, fazer a verificação da sala para confirmar que não fica
alguém lá dentro;
- Se estiverem garantidas as condições de segurança, suspender as experiências que, eventualmente, possam
estar a decorrer;
- Se tiver a certeza que não está mais ninguém dentro do espaço onde se encontra, sair, fechar a porta e
pendurar a placa de indicação de evacuação no lado de fora da porta, no puxador;
- Abandonar o edifício mantendo a calma, seguindo as instruções gerais de evacuação, em direção ao ponto
de reunião.
2. Aquando do regresso à sala, a placa deve ser colocada novamente no lado de dentro da porta.

IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO CORRETA DA PLACA DE INDICAÇÃO DE EVACUAÇÃO
1. A confirmação rápida da evacuação total de um edifício permite, antes de qualquer outra ação, garantir que
todos os ocupantes se encontram em segurança no exterior do edifício para que os meios de socorro possam,
de seguida, atuar sobre a ocorrência que esteve na origem da emergência.
2. As equipas de evacuação e os cerra-filas não têm chaves de todas as salas do seu setor de atuação.
3. Para garantir que a evacuação do edifício é total, depois dos ocupantes terem abandonado o edifício e se
encontrarem no ponto de reunião, é necessário que uma equipa técnica (de varrimento final) verifique todas
as salas do edifício para garantir que nenhum ocupante ficou retido. Só no final deste processo há garantia de
que a evacuação do edifício foi total.
4. A presença da placa de evacuação numa sala permite à equipa de varrimento final ter a confirmação de que
aquela sala já se encontra vazia. Alguém estava no interior da sala quando tocou o alarme e verificou que
ninguém ficou na sala. É uma sala que a equipa de varrimento não precisa de abrir e verificar, pelo que a
garantia de evacuação total do edifício é assim obtida muito mais rapidamente.
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