
SISMOS
MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO



INTENSIDADE SISMICA / ESCALA DE MERCALLI

A Protecção Civil é  a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais mas também pelo cidadãos e todas as 
entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos associados a Acidentes Graves e Catástrofes.

Neste sentido, a autarquia de Condeixa-a-Nova, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, tem desempenhado um papel preponder-
ante na prevenção, no planeamento da actuação e na articulação dos diversos agentes de Protecção Civil que atuam no concelho.

Com a participação no Exercicio Público Nacional  de preparação para o Risco Sísmico, “A Terra Treme”, promovido pela Autoridade Nacion-
al de Protecção Civil pretendemos alertar os cidadãos para a necessidade de se prepararem cada vez mais e melhor para enfrentar uma 
das Catástrofes Naturais com maior impacto e destruição.

É cada vez mais urgente tornar os cidadãos capazes de enfrentar estas adversidades, criando comunidades resilientes e reduzindo as suas 
vulnerabilidades.

Esta publicação integra a estratégia municipal de implementação de uma cultura de segurança, orientada para o saber actuar e estar 
preparado, sensibilizando a população para os perigos a que estão expostos e a melhor forma de se protegerem.

Divulgaremos outros temas importantes para a sua autoprotecção, conscientes de que quanto maior for o seu conhecimento sobre estas 
matérias menor será o impacto na sua vida, na da sua familia e na dos que o rodeiam.

O Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
               
                             Nuno Moita da Costa       
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DURANTE

BAIXAR

PROTEGER

AGUARDAR

Proteja a cabeça e o pescoço com os braços 
e as mãos, procurando abrigar-se, se 
possível, sob uma mesa resistente e 
segure-se firmemente a ela

Nunca utilize o elevador, afaste-se de 
janelas e vidros. Verifique se as escadas 
aguentam o seu peso antes de as utilizar.

Na rua afaste-se de árvores, postes 
eletricos, muros e edifícios. Vá para casa 
apenas quando aconselhado.

Afaste-se das praias, é possível que 
ocorra um tsunami nos instantes a seguir 
ao sismo, dirija-se para uma zona alta.

Tenha cuidado com a queda de rochas e 
outros materiais que possam despren-
der-se das encostas.

ANTES

MANTENHA-SE CALMO, NÃO ENTRE EM PÂNICO E

Identifique e corrija os 
pontos fracos do seu 
edificio. 

Conheça tão bem quanto 
possível o local onde 
mora e onde trabalha e 
tente perceber se tem 
estrutura antissísmica. 

Prepare a sua casa 
para uma emergência.

Fixe bem às paredes e 
ao tecto os móveis, 
armários, estantes e 
outros objectos que 
possam cair. Não 
coloque espelhos sobre 
a cama ou sofás

Organize um plano 
familiar de emergência. 

Defina quem faz o quê 
em caso de emergência, 
escolha um ponto de 
encontro da familia, 
combine uma forma de 
se contactarem.

Prepare um KIT de 
emergência. 

Tenha em casa uma pequena 
mochila de emergência com 
rádio a pilhas, lanterna, pilhas 
de reserva, estojo de 
primeiros socorros, 
medicamentos e alguns 
agasalhos.

R
ec

or
de

 

EXECUTE OS 3 GESTOS QUE PROTEGEM

Baixe-se sobre os joelhos, é uma posição 
que evita a queda durante o sismo

Aguarde que a terra deixe de tremer 
mas prepare-se para a possível 
ocorrência de réplicas



proteccaocivil@cm-condeixa.pt

239 949 120   |    918 472 927 239 609 900 
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Número Europeu de Emergência

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova

G.N.R. Posto de Condeixa-a-Nova

239 940 250

Largo Artur Barreto, 3150-124 Condeixa-a-Nova
Serviço Municipal de Protecção Civil

APÓS

Não acenda 
fósforos ou 
isqueiros, não 
ligue interrup-
tores  

É frequente 
existirem fugas de 
gás. Corte o gás, a 
água e a 
electricidade.

Extinga os fogos 
existentes 

Caso verifique a 
existência de 
focos de incêndio, 
e tal não o 
coloque em risco, 
tente apagá-los

Dirija-se para o 
exterior

Não se precipite 
para a saída 
espere que o 
sismo acabe e 
depois saia com 
calma 

Dirija-se para o 
Ponto de 
Encontro

Dirija-se para o 
ponto de encontro 
definido siga as 
instruções das 
autoridades 

Cuide de si e em 
seguida ajude os 
outros

Colabore com as 
equipas de 
Socorro quando 
lhe for solicitado
Coloque-se em 
segurança para 
melhor poder 
ajudar.

Esteja atento às 
indicações das 
autoridades

Utilize o telefone 
apenas em 
situação de 
urgência, feridos 
graves, fugas de 
gás ou incêndios.
Ligue o rádio e 
fique atento às 
informações.

CONTACTOS ÚTEIS


