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O QUE FAZER

ANTES DA 

EMERGÊNCIA

ANTES DA EMERGÊNCIA

Reúna com os seus familiares identifique os perigos e as 
medidas de autoproteção adequadas para cada situação. 

Desenhe o caminho de evacuação da sua casa.

Inclua a localização de dois pontos de encontro da família, 
numa situação de emergência: um local fora de casa, a uma 
distância segura, e outro fora do local da residência, em caso de 
ficar impossibilitado de regressar a casa.
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ANTES DA EMERGÊNCIA

Deve utilizar um ponto de contato entre os seus familiares e 
amigos (assegure-se de que todos sabem o seu nome, morada e 
telefone).

Tenha em local visível os números de emergência: 112, 
Bombeiros, PSP, GNR, Serviços de Saúde, Centro de Informação 
Anti Venenos, escola dos filhos, médicos de família, companhia 
de seguros e que todos sabem utilizar o 112. 

ANTES DA EMERGÊNCIA

Ensine aos membros da sua família, incluindo as crianças, a 
fechar as torneiras de segurança do gás, da eletricidade e da 
água.

Fixe os móveis e estantes às paredes, as garrafas de gás, os 
vasos e as floreiras (não os colocar nas janelas ou varandas).

Coloque os objetos mais pesados ou de maior volume no chão 
ou nas estantes mais baixas.
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ANTES DA EMERGÊNCIA

Libertar os corredores e manter tudo arrumado e limpo.

Nas escadas e patamares ter apenas os vasos de plantas que não 
dificultem uma evacuação.

Identificar os locais que maior proteção oferecem em caso de 
desabamento: debaixo de vigas, de mesas, de vãos de portas.

Limpe o sótão, arrecadação, arquivos, etc., não permita a 
acumulação de poeiras ou de lixos (pode originar incêndios).

ANTES DA EMERGÊNCIA

Proceda às verificações/reparações apropriadas em todas as 
instalações que, por deficiência de execução, conservação ou 
funcionamento podem dar origem a explosões, focos de incêndio, 
intoxicações e eletrocussão.

Não deixe medicamentos, fósforos e isqueiros ao alcance das 
crianças. 
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ANTES DA EMERGÊNCIA

Artigos de sobrevivência - Kit de emergência
Lanterna; 
Rádio a pilhas (com pilhas de reserva); 
Agasalhos (cobertor, manta, muda de roupa); 
Água engarrafada; 
Alimentos embalados para um mínimo de 3 dias; 
Artigos de higiene;
Artigos especiais e alimentos para os bebés ou idosos da família;
Documentos de identificação de cada membro da família.

Periodicamente substituir as reservas de água, assim 
como os alimentos antes do fim do prazo de validade. 
Verifique e substitua as pilhas do rádio e da lanterna. 

ANTES DA EMERGÊNCIA

Estojo de primeiros socorros
2 Pares de luvas esterilizadas, para evitar infeções; 
Pensos e compressas esterilizadas para hemorragias;
Anti séptico para desinfeção da pele;
Pomada para queimaduras;
Ligaduras e adesivos de vários tamanhos e larguras;
Soro fisiológico, nomeadamente para lavagem ocular;
Termómetro;
Algodão;
Medicamentos tomados regularmente;
Tesoura e pinça;
Medicamento de venda livre (sem receita médica) para 
alívio da dor e da febre, para obstipação e diarreia. 
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ANTES DA EMERGÊNCIA

Tenha, também, em condições de permanente utilização o seguinte 
material: 

Um extintor de pó químico. Mantenha-o recarregado, em 
conformidade com as instruções que o acompanham. 

Um conjunto de ferramentas consideradas essenciais.

ANTES DA EMERGÊNCIA

Aprenda as noções básicas de socorrismo e a Reanimação Cárdio
Pulmonar (RCP).

Guarde os documentos importantes, devidamente 
acondicionados numa embalagem impermeável à água e em 
local seguro. 

Para maior segurança, faça duas fotocópias de cada 
documento e peça a um familiar ou amigo para 
guardar um exemplar.
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ANTES DA EMERGÊNCIA

Animais domésticos

Em ocorrências como incêndios, cheias ou sismos, liberte-os logo 
que lhe seja possível. 

Em caso de evacuação, leve-os consigo. Se tal não for possível, 
liberte-os e deixe-lhes água e alimentos em quantidades suficientes 
para três dias.

Lembre-se de que o SOCORRO será tanto 
mais eficaz quanto mais VOCÊ 

PARTICIPAR,  AGINDO CORRETAMENTE
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CONHEÇA AS
MEDIDAS AUTOPROTEÇÃO para

Acidentes Rodoviários
Gás

Incêndios em Casa, Floresta, Hotel
Inundações

Matérias Perigosas
Ondas de Calor
Praias e Arribas

Seca
Segurança em Espaços Públicos
Segurança no Local de Trabalho

Sismos
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• PARA SABER MAIS ….

http://www.cm-faro.pt/


