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Em caso de emergência

• Dê o alarme acionando o botão de alarme e ligue para a central de segurança ou portaria 
do campus, relatando o sucedido; 

• Dirija-se para a saída mais próxima, seguindo a sinalização de evacuação; 
• Não utilize os elevadores. 
• Dirija-se para o ponto de encontro.

Em caso de emergência médica

• No caso de um acidente grave (mas sem perda de consciência), deve contactar 
imediatamente, o número de emergência europeu - 112. (para efectuar a chamada para 
o exterior deverá digitar 0 (zero) seguido do número 112), Informando: o seu telefone; o 
local exacto onde se encontra; como está o doente; o que já fez. Responda com calma às 
perguntas que lhe são efetuadas.  

• Contacte a central de segurança ou portaria do campus, transmitindo a ocorrência e a 
localização da mesma;  Deve informar que solicitou uma ambulância; Se pretender pode 
solicitar a presença de um socorrista no local.  

• No caso de um acidente grave (com perda de consciência), deve contactar imediatamente 
a central de segurança ou portaria do campus, descrevendo a ocorrência e a sua 
localização, para ser enviado para o local um operador de DAE (Desfibrilhação automática 
Externa). Posteriormente deve contactar o número de emergência europeu - 112.

Contactos

Contactos Central de Segurança e Portarias: 

Campus Alameda: Ext. 2000 ou telefone 218 418 000 
Campus Taguspark: Ext. 5002 ou telefone 214 233 202 
CTN: Ext. 2000 ou telefone 219 946 000



• Sound the alarm by pressing the emergency button and call  campus security 
reporting the incident; 

• Go to the nearest exit, following the emergency signs; 
• Do not use the lifts; 
• Go to the designated muster point.  

 
 

In case of a medical emergency 

• In case of a severe accident (without loss of consciousness), imediatly call the european 
emergency number - 112. (If you’re using a landline, first dial 0 (zero) and then 112), 
informing: your phone number, your precise location; the victim’s condition; procedures 
already performed. Keep calm while answering the questions. 

• Contact campus security and report the accident. If you wish you may ask for a first 
aider.  

• In case of a severe accident (with loss of consciousness), imediatly contact , campus 
security, reporting the accident and its location. A trained AED operator will be sent to 
your location. Then call the european emergency number - 112, reporting the accident as 
explained before.

Contacts

Security contacts:  

Campus Alameda: Ext. 2000 ou telefone 218 418 000 
Campus Taguspark: Ext. 5002 ou telefone 214 233 202 
CTN: Ext. 2000 ou telefone 219 946 000

In case of emergency 



Campus Alameda
Av. Rovisco Pais, 1
1049-001 Lisboa
Tel: +351 218 417 000

Campus Taguspark
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
2744-016 Porto Salvo
Tel: +351 214 233 200

Campus Tecnológico e Nuclear
Estrada Nacional 10 (ao Km 139,7)
2695-066 Bobadela LRS
Tel: +351 219 946 000
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