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Os procedimentos de segurança internos da Escola Básica de São Bruno, em Caxias, foram testados no passado dia 18

O cenário montado foi o de um foco de incêndio num quadro eléctrico, tendo registado três feridos que tiveram de ser ev
Foi assim colocado em prática o Plano de Emergência Interno deste estabelecimento de educação e ensino,
tendo sido verificado o cumprimento das várias medidas de protecção e segurança, difundidas ao longo de um
plano formativo teórico e prático, que envolveu os docentes e funcionários.
Os alunos acompanhados pelos professores e auxiliares, dirigiram-se, após o toque dos alarmes para os
pontos de encontro, onde permaneceram em segurança, aguardando pela intervenção dos bombeiros, tendo as
equipas da Polícia de Segurança Pública criado um perímetro de segurança.
Estiveram envolvidos neste simulacro, três ambulâncias de socorro (ASBC 01, ABSC 03 e ABSC 05), um
veículo urbano de combate a incêndios (VUCI 01), um veículo com escada giratória (VE32 01), um veículo de
socorro e assistência especial (VSAE 01) e um veículo de comando (VCOT 01), num total de 19 bombeiros.
Após a realização do simulacro, houve lugar a uma demonstração dos meios e equipamentos dos bombeiros e
das forças de segurança, onde pudemos mostrar um pouco do nosso trabalho, bem como interagir com as
crianças.
Os alunos tomaram contacto com a realidade dos “Soldados da Paz” e da Polícia, com os veículos, com os
equipamentos e tiveram ainda oportunidade para colocar perguntas e ouvir alguns conselhos úteis.
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