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Building Emergency Plan

Plano de Emergencia de um Edifício

A segurança em edifícios constitui cada vez mais 
uma preocupação constante da sociedade, pelo que a 
ocorrência de sinistros, independentemente da sua gra-
vidade, em diferentes pontos do mundo levou a que se 
analisasse este tema com maior cuidado.
As empresas, têm múltiplas razões para implementarem 
um Plano de Segurança, uma vez que uma resposta débil 
a uma situação de emergência poderá ter como conse-
quência danos humanos, de natureza social, materiais e 
ambientais.

Um Plano de Segurança pode definir-se 
como a sistematização de um conjunto de 

procedimentos, com o objectivo de evitar ou 
minimizar os efeitos das catástrofes que se 

prevê que possam vir a ocorrer em determinadas 
áreas, gerindo, de uma forma eficaz e eficiente, 

os recursos humanos e materiais disponíveis.

Esses procedimentos são um conjunto de medidas práti-
cas de actuação, destinadas ao pessoal de serviço e ao 
público que acede ao edifício, de modo a que estes este-
jam aptos a controlar e resolver coordenada e eficaz-
mente qualquer situação de alarme até à chegada das 
entidades competentes. 

Security in buildings is more than ever a constant 
concern of society, so the occurrence of emergency 
situations in different parts of the world, has led to a more 
careful analysis of this topic.
Companies have multiple reasons for implementing a 
Security Plan, since a weak response to an emergency 
situation can result in human, social, material and 
environmental accident.

ENG

A Security Plan can be defined as the 
systematization of a set of procedures, with 
the aim of avoiding or minimizing the effects 
of disasters that are expected to occur in certain 
areas, managing, in an effective and efficient way, 
the available human and technical resources. 

These procedures are a set of practical action measures, 
aimed to protect building users and the public who access 
the building, so that they are able to control and resolve 
any alarm situation in a coordinated and effective 
manner until the arrival of the competent entities.
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As principais razões para elaboração de um Plano de 

Segurança são: 

Identificar os riscos e minimizar os seus efeitos; 

Estabelecer cenários de acidentes para os riscos 

identificados; 

Definir os princípios, normas e regras de actuação 

face aos diferentes cenários; 

Organizar os meios e prever missões para cada um 

dos intervenientes; 

Permitir desencadear acções oportunas, destinadas 

a minimizar as consequências do sinistro; 

Evitar confusões, erros, atropelos e a duplicação de 

actuações; 

Prever e organizar antecipadamente a evacuação e 

a intervenção; 

Permitir rotinas e procedimentos, os quais poderão 

ser testados, através de exercícios de simulação.

Identifying risks and minimizing their effects; 

Establish accident scenarios for the identified risks; 

Define the principles, norms and rules of action in 

relation to the different scenarios; 

Organize the means and provide missions for each of 

the security members; 

Allow to trigger timely actions, to minimize the 

consequences of the accident; 

Avoid confusion, mistakes and duplication of actions; 

Predict and organize evacuation and intervention in 

advance; 

Allow routines and procedures, which can be tested 

through simulation exercises.

The main reasons for preparing a Security Plan are: 

TDGI just want to remind the importance of a preventive attitude where planning is one of the keys. Any support, 
please let us know.

Pretende a TDGI sensibilizar para a questão da segurança e para a importância de uma atitude preventiva na qual 
está inerente a importância do conceito de planeamento. Qualquer apoio adicional, estamos ao vosso dispor.


