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Se ocorrer um sismo o que
tens de fazer é:

 agachar,
agarrar 

proteger.

Em caso de incêndio ligue de imediato 
112 ou para os bombeiros da área.



Sismos

Prevenção
1. Informa-te sobre as causas e efeitos 

possíveis de um sismo na tua zona.

2. Em conjunto com a tua família, ela-
bora um plano de emergência.

3. Certifica-te que todos sabem o que 
fazer, caso ocorra um sismo.

4. Combina previamente um local de 
reunião, para o caso de te separares 
dos restantes membros da família 
durante o sismo.

5. Colabora e prepara a tua casa por 
forma a facilitar os movimentos, 
libertando os corredores e passa-
gens, arrumando móveis e brinque-
dos.

6. Afixa em local bem visível os nú-
meros de telefone dos serviços de 
emergência.

Kit de Emergência
Em conjunto com os teus pais, prepara o 
vosso Kit de emergência com:

1. lanterna, 

2. rádio portátil, 

3. pilhas de reserva,

4. extintor,

5. estojo de primeiros socorros e me-
dicamentos essenciais à família,

6. água em recipientes de plástico cer-
ca de 3L por pessoa,

7. alimentos enlatados para dois ou 
três dias,

8. Inclui no kit, agasalhos e calçado re-
sistente. 

Durante um sismo
Se estiveres em casa

1. Se estiveres num dos andares su-
periores, não te precipites para as 
escadas e nunca utilizes os eleva-
dores.

2. Abriga-te no vão de uma porta in-
terior, nos cantos das salas ou de-
baixo de uma mesa ou cama.

3. Mantém-te afastado de janelas e 
espelhos e tem muito cuidado com 
a queda de candeeiros, móveis ou 
outros  objetos.

Se estiver na rua

1. Segue calmamente para um local 
aberto ,longe do mar ou cursos de 
água.

2. Mantém-te afastado dos edifícios 
dos postes de eletricidade e outros 
objetos que possam cair.

3. Não circules pelas ruas para obser-

var o que aconteceu. liberta-as 
para as viaturas de socorro.

Depois de um sismo
Mantém a calma e conta com a ocor-
rência de possíveis réplicas.


