CONTEÚDO
PATROCINADO

SIMULACROS E A IMPORTÂNCIA
NA SEGURANÇA DAS EMPRESAS
O simulacro é uma atividade prática que coloca os intervenientes em situações simuladas que requerem uma
atuação equivalente à que
seria esperada num contexto real. Desde 2015 que é

exigido pelo Decreto-Lei n.º
224/2015, do Regime Jurídico
da Segurança Contra Incêndios, a realização de simulacros pelas empresas para
comprovar as suas medidas
de autoproteção.

Além de cumprir um requisito legal, os simulacros,
permitem que as empresas
atestem a eficácia dos seus
planos de emergência internos. Adicionalmente, também garantem treino qua-

A Ageas Seguros enuncia 14 etapas que as empresas
devem ter em consideração no planeamento, execução e avaliação de um simulacro:

01

Tipo de emergência: estabelecer qual o
tipo de emergência a simular (incêndio,
evacuação, ameaça de bomba, inundações, sismos ou derrames).

08

Início e fim do exercício: compete ao
responsável pelo exercício dar início ao
simulacro, interrompê-lo e terminá-lo utilizando as palavras acordadas
previamente.

02

Equipa responsável: escolher quem,
ou que equipa, é responsável pela organização do simulacro. Caso necessário, poderá ser efetuado por uma
empresa externa.

09

Simulação: durante o desenvolvimento
do simulacro os intervenientes devem
desempenhar as funções estabelecidas de como uma situação real se
tratasse.

03

Entidades internas/externas: selecionar
os intervenientes internos/área em que
vai decorrer o simulacro. Considerar a
participação de entidades e organismos externos (Ex: Bombeiros, PSP)

10

Principais competências a demonstrar: dar
o alarme, efetuar a evacuação organizada,
certificar que todos os ocupantes do edifício
se encontram no exterior, tomar decisões
de acordo com a emergência/gravidade.

04
ETAPA

O que se pretende simular: eleger as
ações que se pretende testar (Ex:
evacuação dos espaços, o acionar ou
desativar de determinados equipamentos).

11

Receber meios externos: o elemento
responsável por receber as entidades
externas deverá informar sobre o estado da ocorrência e encaminhar para
o local estabelecido.

05

Organização da emergência: formar e
informar os intervenientes das suas
responsabilidades e ações esperadas.

12

Debriefing: após a realização do simulacro, os elementos responsáveis dos
participantes internos, externos e das
áreas envolvidas procedem a uma
análise prévia.
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06

Linguagem específica: estabelecer termos
específicos para determinar o início do simulacro (Ex: simulacro 3x), para a necessidade de o interromper (Ex: Stop 3x) e
para o finalizar (Ex: Fim do Simulacro 3x).

13

07

Organização e avaliadores: posicionar os
elementos da organização e avaliadores do simulacro nos locais em que as
ações principais se desenrolam para
verificar a sua correta execução.

14
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Avaliação: É efetuada pela equipa que
organizou o simulacro.

Medidas corretivas: Depois de avaliar
e identificar os principais problemas,
implementar medidas corretivas de
forma a dar resposta às questões
apresentadas durante o exercício.

lificado aos colaboradores
através da promoção de rotinas de comportamento e
atuação perante uma emergência real. São uma forma
para as entidades conhecerem, antecipadamente, a
sua infraestrutura e os pontos fundamentais para a precaução de situações de risco.
É responsabilidade das empresas garantir a segurança
dos seus colaboradores e é,
por isso, que os simulacros
são uma medida de prevenção fundamental. Um evento
que permite educar e treinar
todos aqueles que fazem parte de uma organização, com
as ferramentas necessárias
para fazer face a uma situação real.
Neste sentido, é crucial as
empresas prestarem a devida
formação aos seus colaboradores, de modo a sensibilizá-los para as questões de segurança. Atuar em situações
de emergência pode originar
atitudes ou comportamentos
menos racionais, daí a relevância de conhecer os procedimentos de segurança a ter
em caso de incidente.

