Medidas de Prevenção Contra Incêndio: A
Garantia da Proteção dos Edifícios.
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Enquadramento

Projeto

Construção/
Instalação

Vistoria

Exploração
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Enquadramento
Responsabilidades no caso de edifícios ou recintos:
Segundo o n.º 4 do artigo 6.º do DL n.º 220/2008, republicado pela Lei n.º 123/2019
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Enquadramento
Responsabilidade pela manutenção das condições de segurança
contra risco de incêndio aprovadas:
 Manutenção dos Equipamentos de SCIE instalados;
 Manutenção da Proteção Passiva (resistência e compartimentação corta-fogo);
 … (Condições exteriores, condições gerais de evacuação, etc.)
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Enquadramento
Segundo o artigo 23.º do DL n.º 220/2008, republicado pela Lei
n.º123/2019
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Portaria n.º 208/2020
Segundo o artigo 2.º da Portaria n.º 208/2020, que procede à
primeira alteração da Portaria n.º 773/2009
Equipamentos e sistemas de SCIE
Para efeitos do disposto na presente portaria, consideram-se equipamentos e sistemas de SCIE:
a) Portas e envidraçados resistentes ao fogo e ao fumo, e seus acessórios;
b) Sistemas de compartimentação com qualificação de resistência ao fogo e ao fumo, e respetivos acessórios,
e produtos de proteção contra o fogo por isolamento térmico;
c) Sistemas automáticos e dispositivos autónomos de deteção de incêndio e de deteção de gases;
d) Sistemas e dispositivos de controlo de fumo;
e) Extintores;
Susana Bernardo

Portaria n.º 208/2020
Segundo o artigo 2.º da Portaria n.º 208/2020, que procede à
primeira alteração da Portaria n.º 773/2009
f) Sistemas de extinção por água;
g) Sistemas de extinção automática por agentes distintos da água e água nebulizada;
h) Sinalização de segurança;
i) Sistemas e dispositivos de controlo de poluição de ar;
j) Iluminação de emergência;
k) Instalações de para-raios;
l) Sinalização ótica para a aviação.
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Manutenção
Equipamentos com a manutenção regulamentada:
Equipamentos

Referencial

Periodicidade

Extintores

NP 4413 (n.º9, artigo 8.º do Anexo I
do RT-SCIE)

-Trimestral (verificação)
- Anual

Carretel de incêndio armado
ou boca de incêndio tipo
carretel

NP EN 671-1/NP EN 671-3 (n.º 6,
artigo 8.º do Anexo I do RT-SCIE)

- Anual
- 5 em 5 anos – submeter as mangueiras à
pressão máxima de serviço

Boca de incêndio tipo teatro

NP EN 671-2/NP EN 671-3 (n.º 5,
artigo 8.º do Anexo I do RT-SCIE)

- Anual
- 5 em 5 anos – submeter as mangueiras à
pressão máxima de serviço

Central de Bombagem

Nota Técnica n.º 15 da ANEPC,
aprovada pelo Despacho n.º
14903/2013

- Semanal (Inspeção)
- Anual
- Trienal – Verificar correto funcionamento
válvulas retenção
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Manutenção
Equipamentos
Sistemas Fixos de Extinção
Automática de Incêndio por
água e Cortinas de Água

Sistemas Fixos de Extinção
Automática de Incêndio por
agente extintor diferente água

Referencial
Nota Técnica n.º 16 da ANEPC, aprovada
pelo Despacho n.º 8953/2020

Nota Técnica n.º 17 da ANEPC, aprovada
pelo Despacho n.º 8955/2020.

Periodicidade
-Semanal – por operador designado pelo RS
-Mensal – por operador designado pelo RS
-Trimestral – por operador designado pelo RS,
com competência técnica
- Anual – por empresa registada na ANEPC
-Diário – por operador designado pelo RS
-Mensal – por operador designado pelo RS
-Trimestral – por operador designado pelo RS,
com competência técnica
-Semestral - por empresa registada na ANEPC
- Anual – por empresa registada na ANEPC
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Manutenção
Equipamentos

Referencial

Periodicidade

Reservatório da reserva de água
do SI (RASI)

Nota Técnica n.º 14 da ANEPC, aprovada
pelo Despacho n.º 8902/2020

-Anual – por empresa registada na ANEPC
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Manutenção
Equipamentos com a manutenção normalizada (sem carácter
obrigatório):
Equipamentos

Referencial

Periodicidade recomendada

Hidrantes

Nota Técnica n.º 7 da ANEPC

Anual (no mínimo)

SADI

Nota Técnica n.º 12 da ANEPC

Anual (no mínimo)

SADG | Monóxido de Carbono

Nota Técnica n.º 19 da ANEPC

Anual (no mínimo)

Portas e envidraçados resistentes ao
fogo

NP 4513 – Quadro 2

Anual (no mínimo)
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Manutenção
Equipamentos

Referencial

Periodicidade recomendada

Paredes, Tetos, revestimentos e
selagens resistentes ao fogo

NP 4513 – Quadro 3

Anual (no mínimo)

Controlo de Fumo (natural)

NP 4513 – Quadro 6

Anual (no mínimo)

Controlo de Fumo (mecânico)

NP 4513 – Quadro 7

Anual (no mínimo)

Sinalização de Emergência

NP 4513 – Quadro 17

Anual (no mínimo)
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Manutenção
Equipamentos

Referencial

Periodicidade recomendada

Iluminação de Emergência

Portaria n.º 949-A/2006, alterada pela
Portaria n.º 252/2015 (RTIEBT –
801.2.1.5.3.5)
Nota Técnica n.º 23 da ANEPC*

-Diária – por elemento designado pelo RS
-Mensal – por elemento designado pelo RS
-Anual – por empresa registada na ANEPC

Manta Ignífugas

EN 1869

Anual (no mínimo)

* Entrada em vigor em data a definir na publicação da alteração ao Despacho n.º 10738/2011, de 30 de agosto

(Regulamento para a acreditação dos técnicos responsáveis)
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Manutenção
Equipamentos

Referencial

Periodicidade recomendada

Instalações de para-raios

NP 4426

Depende do nível de proteção da instalação.
(anual, bienal ou quadrienal)

Sinalização ótica para a aviação

- ICAO (International Civil Aviation
Organization) – Anexo 14 – Vol 1
- Circular de Informação Aeronáutica
10/03

Plano definido pelo proprietário
Sistema de monitorização, com sistema de
alarme em caso de falha.
Recomendação anual

Indicações dos fabricantes
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Obrigada pela atenção
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