Procedimentos
de segurança
e emergência
Centro
de Congressos
e Reuniões

Centro Cultural
de Belém

Estrutura
Operacional
de Emergência

O Centro Cultural de Belém
é especialmente cuidadoso quando
se trata da segurança dos nossos clientes.
Por favor, queira inteirar-se dos nossos
procedimentos de segurança e de atuação
em caso da ativação do nosso Plano
de Emergência Interno.

Comunicação
e relações
públicas

A nossa equipa de segurança interna
trabalha em articulação com as forças
de segurança e socorro locais,
para garantir uma atuação
rápida e eficaz.

Diretor
do Plano de
Emergência
Interno

Alarme dado
pelo Sistema
Automático
de Deteção
de Incêndios

Alarme

Central de
Segurança dá
o alerta às
forças de socorro
externas

Avalia a situação
Dá o alarme ao
Delegado de Segurança

Responsável
de segurança

A Central de Segurança
Solicita a confirmação
do alarme ao vigilante
mais próximo do local

Central de
Segurança

Delegado
de segurança

A nossa Central de Controlo e Segurança
está disponível 24 horas por dia.

Se sim,
o vigilante
informa a
Central de
Segurança

Forças de socorro
externas

Central
de Controlo
e segurança

Sinistro
debelado?

Museu
Coleção
Berardo

Equipa de
vigilantes
Responsáveis
das entidades
ou eventos

Equipa de
Manutenção

+ 351 213 612 999
1555 Extensão interna

Alarme dado
pelo número
interno de
emergência

A Central de Segurança:

Se existir alguma dúvida relacionada
com as matérias de segurança,
no âmbito do evento, sinta-se à vontade
para entrar em contacto connosco.

SOS
CCB

Rotina
de Alarme
e Alerta

Coordenador
Geral de
Evacuação

Coordenadores
de evacuação

Se não,
o vigilante
informa a
Central de
Segurança

O vigilante
desloca-se ao local
para avaliar
a situação
e realizar,
se necessário
e possível, as
ações de primeira
intervenção.

Alarme
confirmado?

Se sim...

Se não...
... o Delegado
de Segurança:
Avalia transmite
a necessidade de proceder
a evacuação de pessoas
presentes nas áreas
afetadas e necessidade
de fazer evacuações
Informa o Responsável
de Segurança

... a Central
de Segurança dá
o alerta às forças
de socorro
externas

Delegado
de Segurança

Coordenadores
de evacuação
O Responsável de Segurança:

Coordenadores
de evacuação

Alarme

Decide da necessidade
de evacuação total ou parcial,
se solicitado
Avalia a situação e decide
da necessidade de informar
o Diretor do Plano
de Emergência Interno

Responsável
de Segurança

Instruções
gerais de atuação

Incêndio
ou explosão

Fuga de gás

As Instruções Gerais de Atuação
são destinadas a todos os ocupantes
das instalações do CCB.

Se detetar um incêndio:

Se detetar uma fuga de gás:

Divulgação da Informação
A divulgação da informação relativa
ao desenvolvimento de uma situação
ou da iminência de uma ocorrência
que justifique a evacuação das instalações
do CCB é dada através de:
• Sistema de som Public Address
em duas línguas (Português e inglês);
• Informação verbal através de elementos
das equipas coordenadoras de evacuação
e/ou dos elementos vigilantes.
Se a deteção for humana, quem detecta
deverá acionar uma das diversas botoneiras
de alarme manual espalhadas pelos edifícios
do CCB e/ou o Posto de Segurança do CCB
através da extensão interna 1555
ou através do telefone +351 213 612 999.
Em situações de emergência é muito
importante manter a calma para poder
responder racionalmente e rapidamente
às solicitações que as circunstâncias exigem.
Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga sempre as instruções da Equipa
de Evacuação e dos vigilantes.
A comunicação relativa ao regresso a uma
situação normal é transmitida verbalmente
através da Estrutura Operacional
de Emergência.

• Acione a botoneira manual de alarme
mais próxima e contacte o Posto de Segurança
do CCB, fornecendo a informação mais relevante
sobre a ocorrência: local, produtos envolvidos
e gravidade da situação;

• Comunique o facto ao Posto
de Segurança, do CCB,
fornecendo a informação mais relevante
sobre a ocorrência: local, caracterização
da fuga e gravidade da situação;

• Se souber intervir, utilize os extintores
existentes nas proximidades, sem correr riscos;

• Areje o espaço correspondente,
se possível;

• Caso contrário, abandone imediatamente o local,
fechando portas e janelas e informando as pessoas
que se encontrem nas proximidades;

• Não acenda fósforos ou isqueiros,
não use telemóveis, nem acione
interruptores;

• Se houver fumos baixe-se e saia do local
(se necessário, a “gatinhar”);

• Abandone o local em segurança;

• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.
• Não corra;
• Não utilize os elevadores;
• Se tocar numa porta quente
não a abra e procure outra saída;
• Se ficar preso numa sala cheia de fumo,
permaneça junto ao solo onde o ar
é mais respirável e, se possível, abra uma janela;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Se suspeitar da existência
de um incêndio
Se sentir cheiro a queimado ou observar
qualquer outro sinal que faça suspeitar
da existência de um incêndio, mas não exista
chamas ou fumo visíveis, contacte o Posto
de Segurança do CCB, fornecendo
toda a informação que lhe for possível reunir.
Uma atuação atempada é fundamental
para se evitar um incidente de maiores
consequências.
Toda a informação é tratada seriamente
e nunca desvalorizada pela equipa de segurança,
por isso intervenha sempre que entender
ser necessário, mesmo que julgue serem
infundados os primeiros sinais ou perceções
de alerta.

• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Intrusão
ou roubo
Se detetar uma situação
de intrusão ⁄ roubo:
• Procure manter a calma;
• Contacte o Posto de Segurança do CCB,
fornecendo toda a informação disponível
sobre a situação;
• Se possível, chame um vigilante
que se encontre em área próxima;
• À chegada das Forças de Segurança colabore
fornecendo a descrição da situação.

Emergência
médica ou
acidente grave

Ameaça de bomba
ou objeto suspeito

Perante uma situação de doença
súbita ou acidente com algum
colaborador, cliente ou visitante:

Se receber uma chamada telefónica
de ameaça de bomba:

• Informe o Posto de Segurança
do CCB da ocorrência, do estado da vitima
e da sua localização;
• Promova um ambiente calmo, afastando
eventuais curiosos e evitando fazer comentários;
• Tente tranquilizar a vítima e, se possível,
peça-lhe informações sobre o sucedido;
• Caso tenha formação execute os primeiros
socorros de acordo com o estado da vítima
e as lesões sofridas;
• Aguarde junto da vítima até à chegada
dos elementos das equipas de assistência
diferenciada.

• Mantenha-se calmo e responda
ao interlocutor com a habitual cortesia
que utiliza nas chamadas telefónicas;
• Ouça com muita atenção e não interrompa
o interlocutor;
• Prolongue, tanto quanto possível,
a conversa e tente obter a maior
quantidade possível de informações,
por exemplo, hora do rebentamento,
local de colocação, tipo e potência
do engenho;
• Tente identificar o tipo de voz
(ex: sotaque, embriago, criança), se é homem
ou mulher, a idade (velho ou novo),
qual o estado de espírito (excitado,
calmo, com raiva), etc.;
• Tente identificar ruídos de fundo
como máquinas, viaturas, aviões, comboios,
música, ruído de bar, etc.;
• Logo que desligar o telefone contacte
de imediato o Posto de Segurança
do CCB, fornecendo toda a informação
que recolheu;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Terrorismo
ou atentado
Procura de objetos suspeitos

Sempre que seja solicitado pela Equipa de Evacuação,
deve fazer uma verificação do seu espaço:
• Averigue e comunique a existência de objetos
que injustificadamente se encontre na sua área
envolvente;
• Comunique o fim da procura à Equipa
de Evacuação e no caso da sua ausência,
ao Responsável de Segurança da sua entidade
ou ao Posto de Segurança do CCB;
• Aguarde e respeite as instruções
da Equipa de Segurança;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Se descobrir um objeto suspeito:
• Não mexa, não tape, nem mova o objeto;
• Tente descobrir a origem do mesmo,
questionando outros participantes que se encontrem
na mesma área;
• Se não descobrir a origem ou a quem pertence,
informe de imediato a Equipa de Segurança,
o Responsável de Segurança da sua entidade
ou o Posto de Segurança do CCB;
• Evite a utilização do telemóvel nas proximidades
do objeto suspeito;
• Procure memorizar todos os pormenores
sobre o objeto (tipo, dimensões, cor, entre outros)
e a localização do mesmo;
• Afaste-se do objeto informando todas as pessoas
que se encontram nas proximidades para fazerem
o mesmo. Cumpra as instruções da Equipa
de Segurança;
• Fique contactável para fornecer todas
as informações necessárias às equipas de segurança;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Se detetar uma situação
de terrorismo ⁄ atentado:
• Desloque-se para um local longe
da ocorrência;
• Na impossibilidade de abandonar o local,
esconda-se e proteja-se;
• Caso se reúnam condições, contacte
o Posto de Segurança do CCB,
fornecendo toda a informação disponível
sobre a situação;
• Permaneça em silêncio e tente
dar o alerta via 112;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

Condições
meteorológicas
extremas
Se ocorrerem condições meteorológicas
extremas (ex: ventos fortes, inundações,
deslizamentos de terras, etc.):

• Procure manter a calma;
• Contacte o Posto de Segurança do CCB
fornecendo a informação mais relevante
sobre a ocorrência: local e gravidade da situação;
• Ajude as pessoas mais desfavorecidas
fisicamente ou que tenham sofrido algum tipo
de ferimentos;
• Tranquilize as pessoas que tenham
mais dificuldade em manter o domínio emocional;
• Desloque-se para um local seguro,
afastado de áreas afetadas, tentando sinalizar
a sua presença;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos Vigilantes.

Sismo

Durante a ocorrência
de um sismo:

Danos ou colapso
de estruturas

Evacuação

Se detetar uma situação de danos
ou colapso de estruturas:

Ao ser dada a ordem de evacuação
das instalações (mensagem de evacuação

• Procure manter a calma;

• Procure manter a calma;

• Não se precipite para as saídas, as escadas
e as portas, pois são pontos que facilmente
se enchem de escombros, podendo ficar obstruídas;

• Contacte o Posto de Segurança
do CCB fornecendo a informação mais relevante
sobre a ocorrência: local e gravidade da situação;

• Fique no local onde se encontra, se possível
abrigado, debaixo de uma mesa, junto de um pilar
ou debaixo de um vão de porta, até o sismo cessar;

• Ajude as pessoas mais desfavorecidas
fisicamente ou que tenham sofrido algum
tipo de ferimentos;

• Afaste-se de vidros, peças de mobiliário
e de estruturas elevadas que possam cair;

• Tranquilize as pessoas que tenham
mais dificuldade em manter o domínio
emocional;

• Ajude as pessoas mais desfavorecidas
fisicamente ou que tenham sofrido algum
tipo de ferimentos;
• Tranquilize as pessoas que tenham mais
dificuldade em manter o domínio emocional.

Após o sismo cessar:
• Esteja preparado para a possível ocorrência
de réplicas nos minutos ou segundos seguintes;
• Caso o abalo sísmico tenha sido de intensidade
elevada, evite ligar interruptores de luz ou utilizar
telemóveis pois podem existir fugas de gás;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes;
• No exterior, afaste-se de edifícios e estruturas
elevadas e dirija-se para um dos pontos
de encontro definidos;
• Aguarde no ponto de encontro
por instruções do Coordenador Geral
de Evacuação.

• Desloque-se para um local seguro,
afastado de áreas afetadas, tentando sinalizar
a sua presença;
• Caso seja dada a ordem de evacuação,
siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes.

do sistema de megafonia ou por informação verbal
da Equipa de Evacuação ou dos Vigilantes):
• Procure manter a calma;
• Pare de imediato o seu trabalho;
• Dirija-se para as saídas de emergência
(ver as plantas com os percursos de emergência);
• Siga as instruções da Equipa de Evacuação
e dos vigilantes;
• Não corra;
• Não utilize os elevadores;
• Não volte atrás para recolher documentos
ou objetos pessoais;
• Enquadre os visitantes ⁄ clientes
que na ocasião se encontrem à sua responsabilidade;
• Dirija-se para o exterior das instalações,
em direção a um dos pontos de encontro definidos
(ver vista aérea do CCB), utilizando os percursos
de evacuação e as saídas de emergência mais
próximos;
• Permaneça no ponto de encontro
aguardando pelas instruções do Coordenador
Geral de Evacuação.
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Contactos úteis

SOS CCB

Número de emergência CCB

213 612 999

INEM

RSB

112

213 906 060

Instituto Nacional
de Emergência Médica

Regimento de Sapadores
Bombeiros

ANPC

PSP

217 825 240

213 619 626

PJ

Hospital

213 574 566

210 431 000

Saúde 24

Centro de Informação

Autoridade Nacional
de Proteção Civil

Polícia Judiciária

808 24 24 24

Polícia de Segurança
Pública

S. Francisco Xavier

Anti-venenos
808 250 143

ccb.pt

Fundação
Centro Cultural
de Belém
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