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De acordo com os observadores o cenário do 

exercício foi bem conseguido e foram unânimes 

em referir a excelência nos procedimentos e na 

atuação de colaboradores e de clientes da 

Fundação LIGA. 



A Fundação LIGA expressa-se num projeto amplo e abrangente, pela diversidade das 

situações e públicos envolvidos (maioritariamente com compromisso da mobilidade por 

razões de deficiência, incapacidade ou idade), constituindo um espaço plural para a 

comunicação dos cidadãos e os diversos setores da Vida Ativa. 

 

A Fundação concebeu o Plano de Segurança em 2013, que corresponde a medidas de auto 

proteção de utilizações - Tipo II e V com 3ª categoria de risco - com o apoio da empresa 

ITSEMAP, implementando desde essa data as medidas de auto proteção validadas pela 

ANPC/CDOS. 

O edifício apresenta dimensões generosas, procurando desta forma favorecer os aspetos 

relacionados com a mobilidade dos seus clientes. 

 

O Exercício de Evacuação de 2017, que decorreu no dia  7 de novembro, pelas 14h30, foi 

planeado em equipa restrita de responsáveis e contou com o desenvolvimento de várias 

ações descritas em documento próprio e arquivado nos Registos de Segurança. O exercício 

teve como objetivo testar a eficácia dos intervenientes dos responsáveis pela emergência,  

respetivas equipas de segurança e dos restantes intervenientes. 

 

Estiveram presentes como observadores e intervenientes o Regimento de Sapadores de 

Bombeiros (RSB), e a Policia de Segurança Pública (PSP). 

O cenário simulado foi  um incêndio na cozinha, área de risco elevado na Organização. Foram 

acionados os meios humanos de apoio indispensáveis à situação e pela primeira vez contámos 

com a intervenção de meios de socorro externo do RSB. A Delegada de Segurança, optou 

pela evacuação total do edifício para que o exercício fosse mais abrangente e permitisse a 

participação de todos os clientes e colaboradores presentes. Os Pontos de Encontro 

definidos têm capacidade para receber e conter em segurança todos os utilizadores do 

edifício. 

 

A hora do simulacro foi pensada para as 14.30h (após hora de almoço), por se tratar de um 

período em que a maior parte de colaboradores e clientes já se encontram nos seus postos 

de trabalho. 
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Indicadores a Destacar 
Exercício de Evacuação 2017 

 
 

Tempo  

9 

minutos 

 

275 
Pessoas 

evacuadas 

 

 

205 
Clientes 

 

142 63 
Clientes com 

alterações da 

mobilidade e/ou 

alterações cognitivas 

e/ou alterações do 

comportamento 

Clientes utilizadores 

de cadeira de rodas 

70 

 
Colaboradores 

3 
colaboradores com baixa 

visão 



Percurso de evacuação e Ponto de Encontro definidos para o 
piso 0 após terminar o exercício 



Intervenção de meios externos de intervenção do Regimento 
de Sapadores de Bombeiros 



Foi realizada a verificação no ponto de encontro, a normalidade foi reposta com tranquilidade 

sendo que após a indicação de fim de exercício, 5 minutos, depois  todos os clientes e 

colaboradores estavam de regresso às áreas de intervenção. 

  

Imediatamente após a realização do simulacro, realizou-se uma reunião de avaliação, onde estiveram 

presentes os observadores RSB e da PSP, a Delegada de Segurança, responsáveis de evacuação e de 

intervenção do Piso 0 e - 1, para troca de informações visando a implementação de correções e 

melhorias consideradas necessárias, que serão introduzidas em 2018.  

  

Neste sentido foram sugeridas várias ações de melhoria devendo a Organização refletir 

designadamente, no que diz respeito à forma de aviso para evacuação do edifício, melhorar o 

nivelamento de pisos no exterior do edifício, informação sobre funcionamento de cadeiras de rodas 

elétricas, identificação de alguns elementos das equipas de segurança e aspetos técnicos 

relacionados com os meios de intervenção, entre outras orientações que teremos em conta. 

De acordo com os observadores o cenário do exercício foi bem conseguido e foram unânimes em 

referir a excelência nos procedimentos e na atuação de colaboradores e de clientes da Fundação 

LIGA. 

  

A excelente colaboração de clientes e colaboradores em exercícios de evacuação  tem vindo a ser 

uma constante evidenciando a cultura de segurança já existente na Fundação LIGA  

 

Lisboa, 13 de novembro de 2017 

 

Maria José Lorena 

Delegada de Segurança  

Entrada no edifício, após terminar o exercício de evacuação, 

com apoio das equipas de segurança 


