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Objetivo 
Plano de Emergência Familiar 

As medidas de Autoproteção e Prevenção são as mais importantes para uma boa 

resposta em caso de Emergência. Uma das primeiras coisas a fazer é identificar 

os riscos a que cada família está sujeita, dentro de casa e na sua envolvente, e 

ainda os riscos que estão inerentes no concelho.  

 

A existência do Kit de Emergência na sua casa é indispensável. Todos os membros 

da família devem saber onde se encontra , o que contém e quem fica responsável 

pelo mesmo.  



Desenvolvimento 
Plano de Emergência Familiar 

• Afixe os números de emergência próximo dos telefone (Bombeiros, Proteção 

Civil, Policia); 
 

• Defina o seu contacto familiar de emergência; 
 

• Designe locais de encontro de emergência para a sua família; 
 

• Ensine às crianças sobre como e quando deve ser contactado o número de 

emergência 112, ou o número dos seus serviços médicos locais, para obter 

ajuda em caso de necessidade; 



Desenvolvimento 
Plano de Emergência Familiar 

• Armazene provisões e providencie um Kit de emergência para desastre; 
 

• Proceda a uma identificação dos riscos existentes em sua casa, pois em 

situação de desastre, existem objetos que podem causar ferimentos e 

danos; 
 

• Identifique as melhores vias de saída de emergência da sua casa.  
 

• Identifique os locais seguros em sua casa, para cada tipo de desastre; 

 



Desenvolvimento 
Plano de Emergência Familiar 

• Instrua cada membro da família sobre como e quando se devem desligar os 

serviços públicos de abastecimento (água, gás, eletricidade); 
 

• Verifique se possui cobertura de seguros adequados (habitação, vida e 

saúde); 
 

• Tenha em consideração meios de auxílio a vizinhos ou membros da família 

que possam necessitar de assistência especial (idosos, pessoas 

incapacitadas). 

 



Contactos Uteis  
Plano de Emergência Familiar 



Plano de Evacuação 
Plano de Emergência Familiar 

• Após ter tomado todas as medidas 

de precaução e de conhecidos os 

riscos, perigos e 

vulnerabilidades da sua 

habitação, deverá conhecer e 

assinalar os itinerários 

adequados para uma evacuação 

rápida e ordeira de toda a sua 

família até ao ponto de encontro 

definido. 

 



Procedimentos de Segurança  
Plano de Emergência Familiar 



Procedimentos de Segurança  
Plano de Emergência Familiar 



Procedimentos de Segurança  
Plano de Emergência Familiar 



Kit Familiar de Emergência 
Plano de Emergência Familiar 



Kit – Constituição  
Plano de Emergência Familiar 

• garrafas de água; 
 

• géis energéticos (dos que se usam em atividades desportivas), bolachas 

e chocolates; 
 

• comida enlatada (atum, salsichas, leguminosas, papas de bebé para os 

mais novos, etc.) e comida para os animais de estimação; 
 

• apito, caso seja preciso sinalizar o local onde está; 
 

• manta de aquecimento; 



Kit – Constituição  
Plano de Emergência Familiar 

• canivete multifunções e isqueiro; 
 

• alguns metros de corda (dê preferência ao material paracord, que é 

leve, resistente e ajuda a imobilizar fraturas ou prender objetos); 
 

• rádio a pilhas. Em caso de emergência, as autoridades comunicarão com 

as populações através deste meio; 
 

• pequena lanterna a pilhas; 
 

• pilhas de substituição; 



Kit – Constituição  
Plano de Emergência Familiar 

• relógio que não precise de ser carregado na corrente. O mais provável é 

não haver eletricidade em caso de catástrofe natural; 
 

• comprimidos de purificação de água, à venda em lojas de desporto outdoor 

ou na net; 
 

• algum dinheiro em moedas; 
 

• cópia do cartão do cidadão plastificado de toda a família; 
 

• kit de primeiros socorros. 



Kit – Constituição  
Plano de Emergência Familiar 

KIT HIGIENE PESSOAL 

 

 Escova e pasta de dentes 

 Sabonete 

 Toalhetes de limpeza húmidos 

 Frasco para líquido 

 Frasco para creme 

 Lenços de papel 

 Muda de roupa interior 

  
  

  

  

KIT PRIMEIROS SOCORROS 

 

 Tesoura 

 Ligaduras 

 Compressas 

 Adesivos 

 Pensos rápidos de vários tamanhos 

 Toalhetes desinfetantes 

 Máscara proteção respiratória 

 Soro fisiológico 
  

  

  

KIT DE SOBREVIVÊNCIA 

 

 Bússola 

 Lanterna a pilhas 

 Rádio a pilhas 

 Pilhas 

 Corda multiuso 

 Apito 

 Canivete multiusos 

 Mosquetão 

 Isqueiro 

 Fita refletora 

 Bloco de notas e caneta 

 Poncho impermeável 
  

  

MAIS… 

 

 Caixa de alimentação com talheres 

 Garrafas de água 

 Enlatados 

 Barras energéticas 

 Cópia de documentos pessoais  
  

  

  



Desenhe a sua casa 
Plano de Emergência Familiar 

PLANTA DE EMERGÊNCIA – Casa (desenhar planta da casa, caminho de evacuação e ponto de encontro) 

 

 

 

  Caminho de Fuga 

  Ponto de encontro 

  Quadro elétrico 

  Gás 

  Mala de primeiros socorros 

  Mochila de sobrevivência 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLANO DE EMERGÊNCIA FAMILIAR 

  

Família:__________________________ 

 Atualizado em: _______________ 



Informações Importantes 
Plano de Emergência Familiar 

A nossa casa (morada) 

  

  

  

A nossa família (elementos que compõem a família) 

  

  

  

Ponto de encontro (principal e secundário) 

  

  

  

Distribuição de tarefas (quem é responsável por cada tarefa) 
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