
Medidas de Autoproteção
Quando a Segurança começa em casa

Introdução
Considerando a segurança dos trabalhadores como principal prioridade, foram planeadas e desenvolvidas as medidas de autoproteção de acordo com a
avaliação realizada aos edifícios e necessidades identificadas.
Para isso, foi nomeada uma equipa de segurança constituída por um Delegado Nacional de Segurança e cinco Delegados Regionais de Segurança, com um
substituto por função.

Metodologia

Resumo
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Resultados

Objetivo
Identificar, analisar e desenvolver as medidas de autoproteção (MAP) para os edifícios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dando
cumprimento aos requisitos legais em vigor, garantindo a segurança dos trabalhadores.

Instrumento
• Medidas de Autoproteção;
• Planos de Segurança Internos INEM;
• Listas de Verificação.

Dados
• 6 Edifícios – 1 no Porto, 1 em 

Coimbra, 2 em Lisboa, 2 em Faro;
• 51 Riscos Identificados;
• 4 Auditorias de Acompanhamento;
• 3 Simulacros por Edifício;
• 1046 Trabalhadores Formados.

Estudo
• Quantitativo;
• Descritivo.

Profissionais Envolvidos
• Médicos;
• Enfermeiros;
• Técnicos Emergência Pré-Hospitalar;
• Técnicos Superiores;
• Assistentes Técnicos;
• Equipa de Vigilantes;
• Equipa de Limpeza.

Os edifícios avaliados datam de construção anterior à entrada em vigor da regulamentação de segurança contra incêndios, e por esse motivo priorizou-se o diagnóstico das
condições existentes, evidenciando a densidade da carga de incêndio modificada do edifício, contabilizando meios de combate a incêndio e considerando as vias e saídas de
evacuação, entre outros pontos fundamentais.
Todos os edifícios do INEM com MAP aprovadas são da 2ª Categoria de Risco ou inferior, no entanto, o Instituto por sua iniciativa, determinou que a organização de segurança dos
seus edifícios deveria obedecer aos requisitos mínimos preconizados para a categoria imediatamente superior, ou seja, a 3ª Categoria de Risco.

Medidas Implementadas

Formação

3 Pilares

1. Atos e Conceitos, de modo a identificar as 
potenciais fontes de perigo e o que pode 
provocar uma situação de emergência. Foram 
formados 1046 trabalhadores.

2. Atitudes, Valores e Regras

3. Procedimentos que devem ser executados 
numa situação adversa. Formados 12 
Delegados de Segurança.

Formação de 
Segurança e Saúde no Trabalho

Trabalhadores 
Formados 

75,8% Trabalhadores
não Formados 

24,2%

Riscos Identificados

Durante as visitas para controlo de 
implementação dos planos de segurança, 

foram identificados 51 riscos aos quais 
resultaram 27 ações corretivas. 

Levantamento de Riscos

Riscos 
Mitigados

52,9%

Riscos 
Identificados a Mitigar

47,1%

Conclusões

A segurança contra incêndios em edifícios não depende só da qualidade do projeto ou da sua boa execução. Esta pretende
salvaguardar as condições permanentes dos equipamentos e sistemas de segurança contra incêndios que garantem, em
caso de emergência, que os ocupantes abandonam o edifício em segurança.
Existem três tipos principais de medidas de autoproteção:
• Procedimentos de prevenção ou planos de prevenção;
• Formação em segurança contra incêndio;
• Simulacros.

É portanto, um constante trabalho de equipa!
A segurança caracteriza-se tanto na educação e consciencialização dos trabalhadores como pelas medidas de autoproteção
num edifício.

O INEM continuará a apostar em medidas que sustentem o comportamento 
numa cultura de prevenção e segurança das instalações e ocupantes.


