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1- ABORDAR AS QUESTÕES DA SEGURANÇA
Numa linguagem e conteúdo adequados à idade, sem alarmismos, falem
com o vosso filho sobre estes assuntos;
Visitar  o Quartel dos Bombeiros ;
Combinar como proceder se acontecer alguma coisa em casa;

2 - MANTER A CASA PREPARADA
Manter os espaços  do edifício, nomeadamente corredores, passeios e vias
de acesso, desimpedidas, de forma a não ser criado qualquer obstáculo ao
caso de necessidade;
Fixar móveis às paredes, manter brinquedos arrumados;
Ter um extintor sempre à mão e carregado;
Manter tomadas protegidas, desligar aparelhos desnecessários;

3 - CRIAR E TREINAR UM PLANO DE EMERGÊNCIA FAMILIAR
Identifique as situações de emergência mais prováveis de ocorrer, tendo
em consideração as características da sua casa e do local onde reside.
Certifique-se que todos os elementos da sua família sabem o que fazer e
como se podem proteger. Ensine-os a utilizar um extintor e a cortar a eletri-
cidade, a água e o gás.
Combine uma forma de contato e um local onde toda a família possa voltar
a reunir-se, caso se encontrem separados no momento da ocorrência.
Identifique um familiar ou um amigo que resida fora da cidade e que possa
estabelecer a ligação entre os diversos elementos da sua família. Em situa-
ção de emergência as comunicações podem ficar congestionadas, sendo
normalmente mais fácil contactar com quem se encontra afastado do local
da ocorrência.
Ensine as crianças como e quando devem ligar para o 112 a pedir ajuda.
Organize um kit de emergência:
Reúna uma lanterna e um rádio a pilhas, um extintor, um estojo de primei-
ros socorros, comida enlatada e água potável para dois a três dias, promo-
vendo, sempre que necessário, a sua renovação.
Guarde cópias dos documentos pessoais de todos os elementos neste kit.
Mantenha o Kit e local visível e acessível, junto à entrada de casa.

Propostas de atividades a desenvolver em casa

CPAJ

Centro Paroquial de Assistência
da Freguesia do Juncal

Medidas de autoproteção

PLANO DE SEGURANÇA INTERNO

Em caso de incidente:

Não se dirija ao Cpaj, aguarde no

Largo S. Miguel;

Não dificulte o acesso dos meios de

socorro;

Aguarde pelas indicações;

Seja paciente e

mantenha a calma;

Vai correr tudo bem!

www.cpaj.pt
mailto:cpajuncal@mail.telepac.pt


Medidas de autoproteção no CPAJ

De acordo com a legislação em vigor, e de forma a reagir adequadamente a
eventuais situações de emergência, o CPAJ dispõe de um plano de seguran-
ça interno.  O plano de emergência interno é um documento que sistematiza
um conjunto de normas, regras e procedimentos, destinadas a minimizar os
efeitos de um acidente grave. Neste documento identificam-se os riscos,
definem-se funções e hierarquias, estabelecem-se métodos de coordenar e
controlar situações de emergência, procurando proporcionar um nível de
segurança adequado tanto aos riscos inerentes às próprias instalações como
aos seus utilizadores. Este plano determina ainda uma estrutura hierárquica e
funcional dos intervenientes internos e externos chamados a intervir, assim
como  procedimentos a adotar em situações de risco. O Cpaj está equipado
com mecanismos de emergência, como sejam extintores e detectores de

incêndio, e meios humanos com forma-
ção e treino para intervir nestas situa-
ções, beneficiando ainda da proximidade
geográfica e da pronta colaboração dos
Bombeiros do Juncal.  Os riscos a que
estamos potencialmente mais expostos
são: o sismo/

tremor de terra, incêndio/fogo, inundações e/ou atos
de sabotagem. De forma a minimizar  o impacto des-
tas eventuais situações, é igualmente importante que
os Pais/famílias, se sintam seguros com a interven-
ção do CPAJ e tenham conhecimento de como agir.

Atividades lúdico-pedagógicas sobre esta temática:

Para as crianças mais crescidas, o CPAJ tem pensado
um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas que vi-
sam  consciencializar e alertar para os perigos. Ao longo
do ano são abordados conteúdos relacionados com a
proteção civil, os riscos, as situações de emergência e
primeiros socorros, entre outros.

As crianças são envolvidas no plano de segurança do
CPAJ, de forma a  identificar e sinalizar riscos, cumprir
instruções de segurança com vista à evacuação, e parti-
cipar em treinos de evacuação e simulacros;

O CPAJ participa no exercício a nível nacional de prepa-
ração para o risco de sismo – a terra treme - 13 outubro;

Beneficiamos da presen-
ça amiga e da formação
da GNR escola segura ;

Visitamos, conhecemos e interagimos com os
elementos do Bombeiros do Juncal ;

Visitamos um projeto de formação e
de consciencialização para os riscos
(domésticos, rodoviários, atmosféri-
cos, etc) - Casa do Tinoni, em Lisboa;

Desenvolvemos o simulacro geral e
evacuação (no mês de Junho/julho)

Facultamos recursos aos pais:

www.tinoni.pt / http://tinoni.com/aventura/

http://www.segurancaparatodos.com/

Acima de tudo, queremos Crianças seguras
e felizes!

Assim, informamos que:

O CPAJ está em constante articulação com os BV do
Juncal, e com a autoridade municipal de proteção civil,
a quem compete tomar medidas e ajustar os recursos,
de acordo com o nível de gravidade das situações.

Desenvolvemos formação regular e simulacros que nos
ajudam a tomar consciência das dificuldades e a treinar
a melhor forma de protegermos as crianças e o edifício.

Estão definidos pontos de encontro, no exterior do edifício, sempre que se
determine ser necessário a sua evacuação. O local que está definido é junto
ao portão, para as salas azul bebe, rosa e laranja, e no campo de futebol,
para as salas amarela, azul e vermelha. Consoante a dimensão da tragédia
e/ou as condições climatéricas, a evacuação poderá ser gradual, e/ou pode-
rá ser encaminhada para outro local (nomeadamente o salão paroquial).

Os pais devem respeitar as indicações dos colaboradores, dos bombeiros ou
da GNR que esteja no local, e nunca entrar à força no edifício. A rua deve
ficar livre para que os meios de socorro possam aceder ao edifício.  Se al-
gum familiar se encontrar no CPAJ no momento de ocorrência, deve seguir
as orientações de evacuação e aguardar até que haja ordens de saída.

As crianças só serão entregues aos pais depois de confirmada a sua presen-
ça, e só depois de autorizado pelo diretor ou pela proteção civil. Esta entrega
á feita pela rua junto ao Banco Caixa Agrícola, ou no salão paroquial.

Cpaj Saída e
entrega de
crianças

Salão paroquial

Ponto de
encontro

e percurso
de

evacuação
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