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 OBTER RESULTADOS
 MELHORAR A PRODUTIVIDADE 
 MONITORIZAR E CONTROLAR 
 OPTIMIZAR EQUIPAMENTOS 
DESENVOLVER PESSOAS 

Sabia que…
De acordo com o Artº 20º, nº 3 da Lei 102/2009
(Regime Jurídico da Promoção e Prevenção da
Segurança e da Saúde no Trabalho):
…O empregador deve formar, em número
suficiente, tendo em conta a dimensão da
empresa e os riscos existentes, os
trabalhadores responsáveis pela aplicação
das medidas de primeiros socorros, de
combate a incêndios e de evacuação de
trabalhadores, bem como facultar-lhes
material adequado.
O planeamento da evacuação e emergência
pode definir-se como a sistematização de um
conjunto de normas e procedimentos,
destinadas a minimizar os efeitos das
catástrofes que se prevê que possam vir a
ocorrer em determinadas áreas, gerindo, de
forma otmizada, os recursos disponíveis.
Só com formação adequada e treino, treino,
treino através de simulacros é possível
assegurar uma evacuação eficaz em caso de
emergência.
Veja no verso algumas indicações essenciais
sobre o plano de evacuação e emergência.

A segurança de todos
depende dos atos de cada um.
Aguardamos as suas sugestões… participe!

para fazer… é preciso saber!
INVISTA NA SUA FORMAÇÃO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL e
SEGURANÇA DO TRABALHO

É p!

Não esconda a
segurança!

 APLIQUE
 DIVULGUE
 VIVA

Segurança em
Portugal…
…É possível !

GEPRIX – Gestão e Engenharia da Prevenção Lda
Rua de Sedouros 341
4580-201 Paredes

organização da
evacuação e emergência

Telefone 255 776 962
www.geprix.com
info@geprix.com
entidade formadora
entidade prestadora de serviços de segurança do trabalho
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Plano de evacuação e emergência … Planear,
treinar, avaliar e salvar…
O regulamento de segurança contra incêndio em edifícios (Dec. Lei
220/2008 e Portaria 1532/2008) aplica-se a todas as empresas e
apontam para a necessidade de existirem procedimentos de prevenção
e emergência bem como a formação e treino de pessoal para fazer
face a uma situação de emergência resultante de um incêndio,
acidente, de um acto terrorista, ou de outros factos imprevistos.

Deve conhecer bem:

 as instalações onde
trabalha;
 a localização das Saídas de
Emergência;
 os Sinais de Alarme;
 a localização dos Meios de
Combate a Incêndio;

Em caso de emergência deve estar preparado para:



AVALIAR A SITUAÇÃO

INTERVENÇÃO



EFECTUAR OS ALERTAS





PRESTAR APOIO ÀS VÍTIMAS

FORÇAS DE SEGURANÇA EXTERNAS




frequente cursos de formação

INVISTA NA SUA FORMAÇÃO

ACTIVAR A EQUIPA INTERNA DE 1ª

EM CASO DE EVACUAÇÃO, PROCEDER AO ALARME INTERNO

O SOCORRO EXTERNO (Bombeiros e/ou Polícia)

para fazer… é preciso saber!



consulte-nos em www.geprix.com
solicite proposta de formação para a sua empresa



SE NECESSÁRIO, ACTIVAR



CONTROLAR A EVACUAÇÃO PARA PONTO DE REUNIÃO

REUNIR VALORES E OBJECTOS IMPORTANTES



ORIENTAR AS

REPOR A NORMALIDADE E RELATAR A SITUAÇÃO OCORRIDA

formação profissional
serviços
acreditados

segurança do trabalho

