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Plano de Emergência da Zona Franca Industrial
Nota de Divulgação
Indíce
1.
2.
3.

Objectivos
Articulação com planos de outras entidades.
Procedimentos no caso de se detectar uma situação de emergência

Apêndices.
I. Números de contacto mais importantes
II. Localização dos acessos / saídas de emergência
O presente documento visa reunir os aspectos mais importantes do Plano de Emergência da ZFI para o
conhecimento de todas as entidades em operação na Zona Franca Industrial.
1. Objectivos:
O Plano de Emergência da ZFI tem por objectivos:
•
•
•

Fornecer informação e estruturar procedimentos de forma a propiciar respostas rápidas em
situações de emergência.
Conter os danos que advêm das situações causadoras de emergência, num espaço o mais
próximo possível do local de origem.
Evitar que os danos extrapolem os limites do parque, originando impactos à comunidade e ao
meio ambiente.

2. Articulação com os planos de outras entidades:
As entidades que exercem actividades na ZFI deverão desenvolver o seu próprio plano para situações de
emergência, em função dos riscos inerentes que estão inerentes ao desenvolvimento da respectiva
actividade.
A SDM deverá ser sempre informada da existência e conteúdo desses mesmos planos.
3. Procedimentos no caso de se detectar uma situação de emergência:
Uma vez detectada uma situação de emergência, as entidades que operam na ZFI, deverão actuar em
conformidade com os seguintes procedimentos:
A – Entidades sem plano de emergência:
1)
2)
3)
4)

Sempre que detecte uma possível situação de emergência confirme a sua verdadeira dimensão.
Active o sinal de alarme no local onde trabalha e/ou informe os seus colegas.
Informe de imediato ao número de emergência (112) e descreva com objectividade a situação.
Comunique a situação à SDM.
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5)

Se por qualquer motivo a situação de emergência escapa ao controle dos meios existentes na
empresa onde labora, evacue imediatamente o local, dirija-se ao portão de emergência mais
próximo e siga as indicações dos responsáveis quer sejam dos Bombeiros, da Protecção Civil ou
da SDM.

B – Entidades com plano de emergência
1)
2)
3)
4)

Sempre que detecte uma possível situação de emergência confirme a sua verdadeira dimensão.
Aplique o plano de emergência interno da entidade onde trabalha.
Comunique a situação à SDM.
Se por qualquer motivo a situação de emergência escapa ao controle dos meios existentes na
empresa onde labora, evacue imediatamente o local, dirija-se ao portão de emergência mais
próximo e siga as indicações dos responsáveis quer sejam dos Bombeiros, da Protecção Civil ou
da SDM.

Apêndice I
Números De Contacto Mais Importantes
(Anexo para exposição em local bem visível)


Entidades Externas de Intervenção

Número de Telefone

Protecção Civil

291 700 112

Emergência – Nº Nacional

112

Bombeiros Municipais de Machico

Contactos da SDM

291 965 183

Horas/dias laborais

Horas/dias não laborais

(2ª a 5ª feira 9:00-18:30, 6ª feira 9:00-17:30)

(2ª-6ª feira 18:30-9:00)

291 969 220

---

--

291 960 174

Telefone Fixo escritórios
Portaria (Securitas)
Outras Entidades de Intervenção

Número de Telefone

Brigada Fiscal – G N R – Caniçal

291 961 700

Ambulâncias

291 700 115

PSP – Machico

291 965 574

APRAM – Administração dos Portos

291 208 600

Autoridade Marítima

291 213 110

Hospital Cruz de Carvalho

291 705 600

Centro de Saúde de Machico

291 969 130

Centro de Saúde do Caniçal

291 961 701

Intoxicações

808 250 143
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Apêndice I
Localização dos acessos - saídas de emergência
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