PLANO DE EVACUAÇÃO
OBJECTIVOS
O objectivo deste plano de evacuação é dotar as instalações/recinto de um nível de segurança eficaz numa situação de
emergência e preparar e organizar os meios humanos para promover, o mais rápido possível, a saída de todos os
ocupantes desse mesmo recinto e alertar os bombeiros, a protecção civil e as forças de segurança.
IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES/RECINTO
Denominação: ____________________________________________________________________________________,
Local:

__________________________________________________________________________________________,

Telefone: _______________ Telemóvel _________________ e-mail ________________________________________.
TIPO DE ESPECTÁCULO
Arraial,

Baile,

Circo,

Tourada,

Teatro

, Outro (especificar) __________________________________.

ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA (Lista de pessoas designadas para assegurar a execução do plano de evacuação)
Nome do responsável pela segurança: _________________________________________________________________,
Nome do responsável pelo alarme e alerta: _____________________________________________________________,
Nome do responsável pela evacuação: ________________________________________________________________.
INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA (Destinadas à estrutura interna de segurança)
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter a calma;
Avisar os Bombeiros - Telefone – 262699118;
Certificar-se de que podem abandonar o local;
Seguir as vias de evacuação definidas;
Certificar-se que não fica ninguém nas instalações;
Reunir as pessoas, não permitindo que ninguém volte para trás, levando-as até ao ponto de concentração;
Desligar os quadros eléctricos;
Colocar-se à disposição dos bombeiros se for necessário.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA (Regras de conduta destinadas aos ocupantes das instalações/recintos)
Em caso de incêndio/explosão
•
Mantenha a calma, não grite nem corra;
•
Abandone imediatamente o local;
•
Siga as instruções do responsável de segurança e dirija-se calmamente para a saída, seguindo a sinalização de
segurança;
•
Não para na porta de saída, esta deve estar sempre desimpedida;
•
Não utilizar elevadores;
•
Se ocorrer uma explosão deve procurar sair pelo lado contrário, àquele donde proveio o ruído;
•
Dirija-se para o ponto de reunião;
•
Não voltar para trás.
Em caso de sismo
Se estiver no interior do edifício:
•
Proteja-se debaixo de uma mesa ou no canto de uma sala, proteja bem a cabeça com as mãos;
•
Mantenha-se afastado das janelas, chaminés, armários e de todos os objectos que possam cair;
•
Não se precipite para a saída.
Se estiver no exterior do edifício:
•
Mantenha-se afastado dos edifícios, postos de electricidade e de todos os objectos que possam cair;
•
Enquanto durar o sismo não entre nos edifícios.
DOCUMENTOS ANEXOS
•
•

Planta de localização da instalação/recinto, com identificação do ponto de reunião à escala de 1/2000;
Planta do recinto à escala 1/200, onde deve constar as saídas de emergência, caminhos de evacuação e
localização dos meios de intervenção. (ver quadro 1 no verso)

DATA E ASSINATURA
Cadaval, ______ de __________________ de _______.

O requerente
_________________________________________________

Conferi a assinatura pelo B.I/C.C. n.º ____________________, válido até ______/______/______ , o Funcionário__________________

Quadro 1

Formulário disponível em: www.cm-cadaval.pt

