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Plantas de emergência

As plantas de emergência são um equipamento essencial e complementam a sinalização de segurança.
Representam graficamente o plano de evacuação e são necessárias para a correta formação do 
comportamento a adoptar em caso de evacuação.

Deverão ser afixadas junto dos principais acessos e entradas, zonas de passagem (corredores e halls), áreas 
de permanência de utilizadores (junto de elevadores, receções, vestiários, etc.), nos patamares dentro das 
caixas de escadas, nos locais de risco D (acamados, crianças � 6 anos, mobilidade ou perceção condicionada) 
e E (dormida) e nas zonas de refúgio.

(mm)
400x300
600x400
900x600

Plantas de emergência para pisos, corredores e áreas comuns
De acordo com a Nota Técnica nº22 (complementar do regime jurídico de SCIE)

Plantas de piso com 
legendas em 
português

De acordo com a 
Portaria n.º1532/2008 
de 29 de dezembro, 
devem-se instalar 
plantas de 
emergência com 
a indicação das 
vias de evacuação, 
meios de alarme e 
primeira intervenção 
e instruções gerais 
de segurança (artigo 
199º).

P HV PT planta 3D P HV 3P

planta 3D P HH 3P P HH PT 

m
ês

.a
no

m
ês

.a
no
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Plantas de emergência

Plantas de emergência para pisos, corredores e áreas comuns
De acordo com a Nota Técnica nº22 (complementar do regime jurídico de SCIE)

(mm)
300x400
400x600
600x900

P VV PT 

P VH PT 

Planta de piso com 
legenda e instruções 
gerais de segurança 
em português, 
indicada para 
aplicação em pilares 
ou para 
representação de 
desenhos com 
orientação vertical

Planta de piso 
com legenda em 
português, indicada 
para aplicação em 
pilares

m
ês

.a
no

m
ês

.a
no

planta 3D P VV 3P

planta 3D P VH 3P
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Plantas de emergência

(mm)
400x300
600x400
900x600

Plantas de piso com 
legendas e 
instruções gerais 
de segurança em 
português e inglês

P HH GB 

P HV GB  

De acordo com a 
Portaria n.º 1532/2008 
de 29 de dezembro, 
devem-se instalar 
plantas de emergência 
com a indicação das 
vias de evacuação, 
meios de alarme e 
primeira intervenção 
e instruções gerais 
de segurança (artigo 
199º).

Plantas de Emergência para pisos, corredores e áreas comuns
De acordo com a Nota Técnica nº 22 (complementar do regime jurídico de SCIE)

m
ês

.a
no

m
ês

.a
no

planta 3D P HV 3G

planta 3D P HH 3G
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Plantas de emergência

(mm)
400x300
600x400
900x600

Plantas de piso com 
legendas e 
instruções gerais 
de segurança em 3 
línguas (português, 
inglês e espanhol ou 
francês ou alemão)

De acordo com a 
Portaria n.º 
1532/2008 de 29 de 
dezembro, devem-
se instalar plantas 
de emergência com 
a indicação das 
vias de evacuação, 
meios de alarme e 
primeira intervenção 
e instruções gerais 
de segurança (artigo 
199º).

Planta de piso com terceira língua em espanhol P HV ES 

Planta de piso com terceira língua em francês P HV FR 

Planta de piso com terceira língua em alemão P HV DE 

Planta de piso com terceira língua em espanhol P HH ES 

Planta de piso com terceira língua em francês P HH FR 
Planta de piso com terceira língua em alemão P HH DE 

Plantas de Emergência para pisos, corredores e áreas comuns
De acordo com a Nota Técnica nº 22 (complementar do regime jurídico de SCIE) 

m
ês

.a
no

m
ês

.a
no

planta 3D P HV 3E

planta 3D P HV 3F

planta 3D P HV 3D

planta 3D P HH 3E

planta 3D P HH 3F

planta 3D P HH 3D
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Plantas de emergência

(mm)
200x300

De acordo com a 
Portaria n.º 1532/2008 
de 29 de dezembro, 
devem-se instalar 
plantas de emergência 
com a indicação das 
vias de evacuação, 
meios de alarme e 
primeira intervenção 
e instruções gerais 
de segurança (artigo 
199º).

Planta de quarto com 
legendas e  
instruções gerais 
de segurança em 3 
línguas (português, 
inglês e espanhol ou 
francês ou alemão)

Planta de quarto com terceira língua em espanhol P QV ES 

Planta de quarto com quarta língua em francês P QV FR 

Planta de quarto com quarta língua em alemão P QV DE 

Plantas de Emergência para quartos de hotel 
De acordo com a Nota Técnica nº 22 (complementar do regime jurídico de SCIE)

m
ês

.a
no

Ver capitulo Kits e 
acessórios pág. 206

planta 3D P QV 3E

planta 3D P QV 3F

planta 3D P QV 3D


