SIMULACRO DE INCÊNDIO

O Colégio das Caldinhas realizou no passado dia 23 de Setembro, quinta-feira, um Simulacro de Incêndio, no âmbito
do seu Plano de Segurança Interno.
Cerca das 10h35m, quando um professor entrava no Laboratório de Química, abriu a porta e accionou um
interruptor eléctrico que soltou faísca, provocando uma explosão resultante de uma fuga de gás que ocorreu
durante a noite. Este professor foi violentamente projectado contra a parede, tendo “morte” imediata;
A explosão “causou” rebentamento de tímpano e cegueira momentânea, bem como queimaduras de 1º e 2º grau
na face, no tronco e membros superiores, de “5 alunos” que estavam próximos do compartimento sinistrado,
ficando 2 inconscientes;
A explosão provocou um incêndio no próprio piso, com a produção de uma significativa quantidade de fumos
tóxicos e gases asfixiantes, provenientes da combustão das substâncias armazenadas;
Foi activado, de imediato, o Plano de Emergência Interno e accionados os meios de socorro, nomeadamente os
Bombeiros Tirsenses (BT), a PSP e o Serviço Municipal de Protecção Civil.
Após ter sido tocado o alarme da Escola, todos os alunos, funcionários e professores deslocaram-se para o “ponto
de encontro” (campo de jogos), tendo-se verificado que faltavam 5 alunos, num total aproximado de 750 pessoas.
Ainda assim, toda a comunidade escolar, que ultrapassava as 2000 pessoas, foi obrigada a sair de todos os edifícios
por questões de segurança.

Aquando da chegada dos Bombeiros ao local, o comandante das operações foi informado da situação pelo
Responsável de Segurança da escola e, de imediato, formou equipas de busca e salvamento de combate ao
incêndio.

A PSP controlou o trânsito nas imediações, garantindo todo o perímetro de segurança bem como o acesso aos
corredores de evacuação para a necessidade de retirada de sinistrados para o Hospital mais próximo.

Este exercício teve como observadores dois elementos da Protecção Civil de Santo Tirso, bem como elementos no
âmbito da Segurança no Trabalho, tendo sido feito um briefing no final do exercício com todos os agentes da
Protecção Civil, Bombeiros, PSP, Responsável de Segurança, Delegados de Segurança, Responsáveis de Serviços e
Agentes de Segurança do edifício sinistrado, a fim de avaliar e analisar eventuais pontos a corrigir.
Com uma nota muito positiva, o simulacro teve também por objectivo demonstrar que a "segurança escolar não é
um exclusivo das autoridades, mas que deve também ser partilhada pelos pais, educadores, professores e crianças".

