
DICAS PARA A COMUNICAÇÃO EM MOMENTO DE DESASTRE. 

 

Em grandes desastres é comum as pessoas terem dificuldades com a 

comunicação, até mesmo em virtude da quantidade de pessoas tentando 

contatar parentes e amigos para informar a situação. 

Para ajudar que todos consigam passar as informações, veja essas 10 dicas: 

 

1 – Tenha os contatos de emergência em acesso fácil! 

Certifique-se que seus contatos de emergência, como familiares, e 

representantes legais estejam listados claramente na sua lista de contatos  

Salve como “emergência” para facilitar o contato, caso alguém o encontre 

incapacitado ou incapaz de fazer ligações. 

2 – Mande mensagem de texto!  

A mensagem de texto tem mais chances de ser transmitida que uma ligação em 

momento desastres. 

Isso também minimiza o congestionamento e libera espaço na rede para 

comunicação de emergência, além de conservar a bateria do celular por mais 

tempo. 

3 – Seja conciso!  

Quando fizer uma chamada, fale somente o imprescindível, seja claro e objetivo, 

com falas curtas e diretas. Isso também ajuda a liberar a rede para outras 

pessoas. 

4 – Aguarde 10 segundos antes de rediscar um número!  

Quando você redisca rapidamente, os dados locais do aparelho não são limpos, 

fazendo com que a chamada continue não completando. 

5 – Reduza o brilho da tela!  

Isso ajuda a conservar a bateria do celular. 

6 – Não assista a vídeos nem jogue videogames! 

Isso ajudar a reduzir o congestionamento da rede e economizar bateria. 

7 – Tenha um adaptador no carro! 

Uma opção para carregar seu celular quando não tem tomadas é o carro, mas 

não se esqueça que é preciso ter um kit adaptador.  

8 – Fique atento ao carregar o celular no carro!  



Se for carregar o seu telefone no seu carro, certifique-se de que o carro está em 

uma área bem ventilada para evitar o envenenamento por monóxido de carbono. 

9 – Evite variar de posição se tiver chamado o serviço de emergência!  

Se estiver um local remoto e perdido, é importante permanecer no local, 

principalmente se você já entrou em contato com serviços de emergência, pois 

eles podem identificar a sua posição.  

Com programas de localização é possível identificar o local de onde foi efetuada 

a chamada. Mas, se você se deslocar, é possível que o serviço não consiga 

identificar a mudança. 

10 - Mais alto, mais visão!  

Se você não consegue conectar uma ligação, você terá que visualizar um local 

mais alto até que o celular possa “ver” uma torre próxima. Mas tome cuidado 

para não ir a um lugar inseguro! 

 

 


