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Plano de Emergência: Salvamento e Resgaste 

O PLANO DE EMERGÊNCIA 
O Plano de Emergência deverá ser 
constituído por um conjunto o mais 
abrangente possível de instruções e 
procedimentos simples e práticos que 
deverão ser do conhecimento de todos os 
colaboradores, incluindo os visitantes e/ou 
prestadores de serviços na empresa.  

Na elaboração de um Plano de Emergência 
deverá ter-se em conta os seguintes fatores:  

- Levantamento e identificação de riscos ; 

- Previsão dos possíveis cenários e 
respectivas consequências ; 

- Recursos disponíveis; 

- Controlo das emissões dos alarmes ; 

- Elaboração de plantas e esquemas de 
emergência; 

- Meios de comunicação; 

- Plano de evacuação. 

 

FORMAÇÃO E SIMULADOS 
O fato de haver um bom Plano de 
Emergência não significa que, em situações 
práticas, ele seja bem sucedido - isto porque 
o comportamento das pessoas num caso 
real é diferente, gerando-se muitas vezes 
situações de pânico que poderão acarretar 
perdas incalculáveis humanas e materiais. 
Assim, torna-se imprescindível que o Plano 
de Emergência seja regularmente treinado 
através de exercícios em que se simulam 
situações de emergência a diferentes níveis, 
por exemplo, combate a incêndios, 
evacuação das instalações, atividades em 
espaços confinados. 

Com o planejamento e realização destes 
simulados poderá testar-se o Plano de 
Emergência em vigor, adaptando-o e 
atualizando-o, se for o caso. Por outro lado, 
através da simulação do plano, há 
interiorização dos conhecimentos tornando-
os mais fácil de ser compreendido. 

INTRODUÇÃO 
O plano de emergência é um documento 
que descreve todas as possíveis situações de 
emergências que requerem uma ação 
imediata e organizada de um grupo de 
pessoas com formação e informação 
específica para o efeito. 

Este plano, de carácter eminentemente 
preventivo, deverá ser visto como um bom 
investimento, uma vez que os custos 
associados aos prejuízos de tais ocorrências 
poderão revelar-se incalculáveis, do ponto 
de vista humano, material, ambiental e 
económico.  

Pensando nisso, é importante na fase de 
planejamento definir qual será o Plano de 
Emergência, também, para as atividades 
como espaço confinado, trabalho em altura 
ou áreas com riscos de gases.  Para seleção 
dos recursos e de equipe de salvamento e 
resgaste. 

 

 


