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RELATÓRIO DE SIMULACRO 

 

No dia 01 de março de 2013, na sede do Jardim Infantil Nossa Senhora da Piedade, com 
morada na Rua 24 de julho nº5, em Évora, realizou-se um treino de rotina, onde se 
executaram exercícios internos de evacuação. Participaram neste exercício, 39 adultos, 
sendo que 35 são funcionárias da instituição e 4 alunas estagiárias. Estavam 48 utentes 
de sala de creche e 94 utentes de pré-escolar. 

Conforme planeado através da simulação de fumo foi ativado o detetor de incêndios 
junto à cozinha que disparou alarme. Um minuto após detecção de foco de incêndio 
deu-se o alerta e foi tomada a decisão de evacuar as salas de creche (delegada de 
segurança, Maria do Anjo). A delegada de segurança dirigiu-se a todas as salas de 
creche e deu ordem de evacuação, as equipas de intervenção dirigiram-se para os locais 
onde procederam, de acordo com as normas da estrutura interna de segurança (Maria 
Mexia fez comunicação imediata aos Bombeiros e Proteção Civil, a Irene efectuou os 
cortes de gás e a Leopoldina os cortes de energia, e em simultâneo nas salas, as crianças 
saíram de imediato e dirigiram-se para a porta de saída). 

CÁLCULOS DE TEMPO DE EVACUAÇÃO 

R/c – Saída pela porta principal  2.40seg 
1º Andar – Saída pela porta principal 2.80seg 
2º Andar – Saída pela porta principal 5.43seg 
2º Andar – Saída pela porta de serviço 3min 
 

 As salas do rés-do-chão precisaram de 2 min para estarem no local, e a sala de 2 anos 
do 1º andar demorou 2min e 45seg. 

O treino efectuado com as salas de pré-escolar decorreu conforme planeado. Disparou o 
alarme activando a betoneira do hall de entrada. O alarme tocou durante 1,5minutos. A 
delegada de segurança após verificar e confirmar a existência de um foco de incêndio no 
1º andar deu o alerta e dirigiu-se a todas as salas do pré-escolar dando ordem de 
evacuação (o tempo de detecção do foco de incêndio e a ordem de evacuação das salas 
foi de 1,5minutos). As restantes equipas simularam todos os procedimentos e a 
evacuação das salas decorreu sem acidentes e realizou-se em 3,5minutos até à porta 
principal. 



Até às 11’30minutos o responsável pelos sistemas de alarme testou vários detetores de 
incêndio em todo o edifício através de fumo. Todos dispararam imediatamente o alarme, 
que se ouviu em todos os sectores. 

Não houve registos de ocorrências graves ou acidentes, nem foram efectuados contactos 
externos. Serão realizadas reuniões de avaliação dos exercícios com todos os 
intervenientes. 


