
A prevenção em primeiro lugar!
Saiba como estar prevenido e como 

 

 

 

 

 

Acidente tecnológico  – É uma ocorrência, associada a um acontecimento súbito e não planeado com origem no desenvolvimento 

incontrolado de um processo industrial em espaço geográfico reduzido, podendo provocar vítimas, prejuízos económicos de maior

ou menor amplitude e afectar o ambiente.

O que é uma instalação SEVESO?  

A presença de uma instalação SEVESO no concelho de Palmela não significa um aumento do risco iminente de Acidente Grave, 

mas significa que é um estabelecimento que se encontra sujeito a medidas de prevenção e co

empresa, bem como o facto de haver um acompanhamento rigoroso por parte das entidades competentes.

O que fazer em caso de libertação de Substâncias Perigosas

Apesar de todos as medidas de controlo implementadas para prevenção de acidentes graves, é necessário estar preparado para 

atuar caso estes ocorram. 

Os responsáveis dos estabelecimentos SEVESO e 

atuação e comunicação, testados periodicamente, para garantir uma rápida intervenção em caso de libertação de Substâncias 

Perigosas e minimizar e conter eventuais consequências para a saúde humana e o ambiente.

Como munícipe deve também conhecer alguns procedimentos básicos para 

como na reação perante a sua ocorrência, respeitando sempre a

 

O QUE FAZER ANTES DO ACIDENTE

• Estude os locais de maior proteção

interiores, pisos superiores) e os de maior perigo (portas 

de acesso, condutas dos esgotos, escoadouros).

• Tenha sempre à mão uma lanterna e um rádio, pilhas de 

reserva, e estojo de primeiros socorros; se possível 

também um extintor portátil. 

• Armazene água potável e alguns alimentos enlatados ou 

empacotados (ex. leite) nos locais de maior 

substitua-os periodicamente. 

• Faça um plano de evacuação para os locais mais 

seguros (ex. andares superiores) 

 

 

DEPOIS DO ACIDENTE 

• Mantenha-se ocupado, embora atento à difusão de aviso

autoridades e ventile a casa somente após a sua recomendação.

• Não beba nem coma produtos expostos ao ar contaminado e

• Não vá buscar as crianças às escolas ou creches, uma vez que elas serão acompanhadas pelo pessoal responsável
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DURANTE O ACIDENTE 

• Evite o pânico e acalme as pessoas ao seu lado.

• Se circular de automóvel, feche imediatamente os vidros 

e desligue a ventilação. 

• Ligue o rádio e siga as instruções transmitidas pelas 

autoridades. 

• Evite fumar, apague todas as fontes de ignição,

os sistemas de ventilação e ar condicionado e

portas e janelas com panos húmidos. Abrigue

preferência num quarto interior ou num piso superior. 

Utilize apenas o telefone 

para não sobrecarregar as linhas.

• Se for aconselhado a sair de casa, leve consigo os seus 

documentos pessoais e medicamentos usuais.
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