Informação n.º 2/2016-2017
SIMULACRO ANUAL na Associação Ester Janz e
Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami
Estimados Pais e Encarregados de Educação
Na linha do que vem sendo feito nos últimos anos letivos e conforme já tivemos a oportunidade de
divulgar, recordamos que, dando cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 207.º da
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que aprovou o Regulamento Técnico de Segurança contra
Incêndio em Edifícios, vamos realizar na Associação Ester Janz, neste mês de novembro (não será
indicado o dia exato), um exercício de simulacro anual, com cenário de incêndio, envolvendo a
evacuação dos dois edifícios da Associação Ester Janz, com o objetivo de testar as rotinas de
comportamento e atuação, bem como testar a eficácia do nosso Plano de Segurança e a
operacionalidade das nossas equipas de intervenção e de evacuação.
Gostaríamos de realçar que este simulacro que envolverá todos os ocupantes que, na altura,
estiverem nas nossas instalações – Alunos, Colaboradores, Pais e Encarregados de Educação, bem
como visitantes – contará com a presença de Bombeiros do Regimento dos Sapadores de Lisboa, de
Técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, de agentes da Escola Segura e, bem assim, a
coordenação e o acompanhamento da nossa Técnica de Segurança, Eng. Patrícia Correia.
Apresentamos, em anexo, para leitura a Comunicação referente à realização do simulacro, bem
como um folheto destinado aos Colaboradores, Pais, Encarregados de Educação e Visitantes com os
Procedimentos de Segurança em caso de Emergência, concretamente, os comportamentos a adotar
no decurso do exercício. Recomendamos a respetiva leitura atenta. Alertamos, desde já, que quem se
encontrar no recinto da Associação Ester Janz no decurso do exercício, apenas poderá sair após o
termo do mesmo, prevendo-se que tenha uma duração de 15/20 minutos.

Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami
Aproveitamos esta oportunidade para comunicar que, amanhã, dia 5
de novembro, por decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas
(Resolução A/RES/70/203, dezembro de 2015), se assinala, pela
primeira, vez o “WORLD TSUNAMI AWARENESS DAY”, que tem como
principal objetivo a consciencialização das populações e comunidades para este risco.
Na Associação Ester Janz procuramos incentivar uma cidadania ativa e, nesse âmbito atribuímos à
proteção e segurança uma especial atenção. Consideramos fundamental que as nossas Crianças
adquiram competências que lhes permitam saber o que fazer e não fazer perante cada risco.
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Pretendemos que neste domínio da cultura da prevenção sejam agentes de mudança e transmissores
de boas práticas às famílias e às comunidades onde vivem.
Enquadrado neste nosso exercício anual de prevenção e na respetiva preparação, correspondendo a
um convite da Direção-Geral de Educação (DGE), iremos falar com as nossas Crianças sobre este
fenómeno natural, o tsunami, tendo em conta, como refere a DGE, “a posição geográfica de
Portugal, bem como a ocorrência no passado do Terramoto de 1755 (na sequência do qual a cidade
de Lisboa foi devastada em cerca de 40 minutos, com ondas de 15 metros)”.

O Conselho Executivo encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se
vierem a revelar necessários.
Lisboa, 4 de novembro de 2016

Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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