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1) INTRODUÇÃO
Este manual é na prática uma tentativa de resumo da legislação, normas nacionais e
europeias, notas técnicas e esclarecimentos oficiais dos diversos órgãos envolventes.
No que toca à legislação, o tema da segurança contra incêndios em edifícios (Safety) regese por legislação própria e bastante detalhada, tendo como base o Decreto-lei nº 220/2008
(RJ-SCIE) já alterada pelo Decreto-Lei nº 224/2015 e agora pela Lei nº 123/2019 e pela portaria nº 1532/2008
(RT-SCIE) já alterada pelo Portaria nº 135/2020. Sendo a autoridade competente a ANEPC
(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil).
Por sua vez, os restantes sistemas de segurança eletrónica (Security) estão integrados na
lei da segurança privada e reguem-se maioritariamente pela Lei nº 34/2013 já alterado pela Lei
nº46/2019. e por outros decretos e portarias avulso. A autoridade competente nestes casos é a
PSP, departamento de segurança privada SIGESP. Não esquecer que estes equipamentos,
nomeadamente a videovigilância e controlo de acessos, por vezes tem implicações ao nível
do Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD) que é regida pela Lei nº 58/2019.
A fiscalização e monitorização do RGPD é da responsabilidade da Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD)

Este manual muito simplificado, que foi elaborado de forma a não ser demasiado maçudo,
tenta ser um auxiliar de memória para as dezenas de documentos e centenas de folhas dos
vários Decretos-Lei, Leis, Portarias, Despachos, Normas Portuguesas EN, Normas
Europeias EN, Notas Técnicas, esclarecimentos oficiais, recomendações de fabricantes, etc.
sobre a segurança em edifícios e mais particularmente na segurança eletrónica.

Penso que poderá ser bastante útil para: Responsáveis de Segurança, Delegados de
Segurança, Equipas de Segurança, Responsáveis de proteção de dados, Diretores de
Segurança, Técnicos de segurança, Instaladores, Comerciais, Desenhadores na área de
segurança, Estudantes e Gestores de edifícios e condomínios. Para Projetistas poderá servir
como base de apoio, no entanto, deveram seguir toda a legislação vigente que é bastante
mais abrangente e detalhada.

Em português apenas usamos a palavra Segurança para englobar todos os sistemas, no
entanto em inglês são utilizadas as palavras Safety e Security.
Safety basicamente significa proteção contra atos não intencionais. Vigiam as instalações
contra riscos e propagação de incêndio, fugas de gás, entre outros.
Security significa proteção contra atos normalmente intencionais. Vigiam pessoas e
tentativas de quebra de segurança como a intrusão e roubo.
Cibersecurity, apesar de (ainda) não ter nenhum capítulo neste manual faz também parte
da segurança, nomeadamente da segurança informática.
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2) MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO (RT-SCIE 198º)

Com a entrada em vigor do Regime Jurídico (RJ-SCIE) e do Regulamento Técnico (RTSCIE), tornou-se obrigatório, todos os edifícios e recintos adotarem Medidas de
Autoproteção, com exceção das habitações e das partes comuns dos edifícios de
habitação da 1ª e 2ª categoria de risco.
Estas medidas de autoproteção aplicam-se também a edifícios já existentes
As Medidas de Autoproteção (MAP) consistem em procedimentos de organização e gestão
da segurança dos espaços e têm como finalidade a prevenção de incêndios, a manutenção
das condições de segurança e a adoção de medidas para fazer face a uma situação de
emergência.
Garantem ainda, por meio de registo, que os equipamentos e sistemas de segurança estão
em condições de ser operados e são utilizados corretamente, e que, em caso de
emergência, os ocupantes abandonam o edifício em segurança.
As MAP são constituídas por:

A submissão das Medidas de Autoproteção à ANEPC, (no caso de 1ª categoria de risco, aos municípios) tem de ser feita online,
30 dias antes da entrada em funcionamento e implica o pagamento de uma taxa (o valor mínimo é de cerca de 108€).
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2.1) UTILIZAÇÃO TIPO
Todos os edifícios e recintos estão divididos em 12 Utilizações Tipo (UT) sendo elas:
I – Habitacionais

IV - Escolares

VII – Hoteleiros e restauração

X – Museus e galerias de
arte

II – Estacionamentos

V – Hospitalares e lares de
idosos

VIII – Comerciais e gares de
transporte

XI – Bibliotecas e arquivos

III - Administrativos

VI – Espetáculos e de
reuniões públicas

IX – Desportivos e de lazer

XII – Industriais, oficinas e
armazéns

É ainda possível ter espaços com utilização mista quando integram diversas UT, caso seja o caso deverá verificar as
condições de integração ou não na mesma UT.

2.2) CATEGORIAS DE RISCO
As UT são classificadas numa das 4 categorias de risco, sendo a 1ª categoria a menos
gravosa e a 4ª categoria a mais gravosa. No quadro seguinte estão os fatores de risco para
cada UT e a sua categoria de risco.
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2.3) FATORES DE RISCO
Altura da UT – Diferença de cota entre o plano de referência onde ficará a viatura de
socorro e o chão do último piso, suscetível de ocupação. (não incluir pisos com
equipamentos de AVAC, arrecadações ou último piso de duplex).
Área Bruta – Superfície total de um dado piso ou fração.
Saída Direta ao Exterior de Locais D e E – Porta de saída logo para o exterior dos locais
de dormida e locais onde se encontram pessoas limitadas definidas em local D.
Coberto /Ar Livre – Se o recinto é fechado ou ao ar livre.
Efetivo total das UT’s – somatório do valor calculado de acordo com as tabelas seguintes:

Índice Efetivo Total (fonte: Decreto-Lei nº 224/2015 de 9 de outubro)
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Efetivo Local D e E – Efetivo em locais onde se encontram pessoas limitadas definidas em
locais D e E
Nº de pisos abaixo do plano de referência – Número de pisos abaixo do solo.
Densidade de carga de Incêndio – Energia calorifica suscetível de ser libertada pela
combustão total dos elementos existentes.

2.4) LOCAIS DE RISCO
Dentro de cada UT poderá haver ainda locais de maior risco e locais de menor risco.
Os riscos são:
Risco A – Sem riscos especiais
Risco B – Locais com efetivo superior a 100 pessoas ou 50 de público
Risco C – Locais com risco agravado de incêndio
Risco D – Locais com pessoas acamadas, limitadas ou crianças com menos de 3 anos
Risco E – Locais de Dormida
Risco F – Locais Nevrálgicos de comunicação, comando e controlo
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3) EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

3.1) SINALIZAÇÃO (RT-SCIE 111º)

Todos os edifícios devem possuir sinalização adequada que indiquem respetivamente
proibição, perigo, emergência e meios de intervenção, consoante o seu formato e cor,
devendo ser de material rígido fotoluminescente.

Sinais de proibição:
formato circular, cor
de segurança
vermelha

Sinais de
obrigação:
formato circular,
cor de segurança
azul

Sinais de perigo:
formato triangular,
cor de segurança
amarela

Sinais de
equipamentos de
combate a incêndio:
formato retangular
(ou quadrado),
cor de segurança
vermelha

Sinais de
emergência (vias de
evacuação, saídas,
etc.): formato
retangular (ou
quadrado), cor de
segurança verde

Sinais de
informações várias
(pisos, locais, etc.):
formato retangular
(ou quadrado), cor
de segurança azul

Devem permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a informação que contém deva
ser conhecida e devem ser fixadas a uma altura entre 2,1 m e 3 m. (exceto informativas).

As placas devem ter um tamanho igual á distância²/2000, com distância mínima de 6 m e
máxima de 50 m, como mostram os exemplos do quadro seguinte:
6m

8m

13 m

17 m

26 m

35 m

44 m

180

320

845

1445

3380

6125

9680

Placa quadrada Standard
correspondente (mm)

150x150

200x200

300x300

400x400

600x600

800x800

1000x1000

Placa Retangular 1:2 Standard
correspondente (mm)

100x200

150x300

300x600

300x600

500x1000

600x1200

700x1400

Placa Retangular 2:3 Standard
correspondente (mm)

150x200

200x300

300x450

400x600

500x750

700x1050

800x1500

Distâncias de visualização de:
Área do pictograma em centímetros
quadrados

(mínimo)

As placas de sinalização não devem ser colocadas sobre os aparelhos de iluminação, mas
próximas dos mesmos (inferior a 2 m). (exceto se forem transparentes e os aparelhos forem
permanentes)
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As placas de sinalização num edifício devem, pelo menos, indicar:


Os Caminhos de evacuação, colocadas perpendicularmente ao sentido de fuga e nos
locais de mudança de direção, de maneira inconfundível, a distâncias de 6 a 30 m



O nº do piso ou a saída, consoante o caso



Meios de 1ª e 2ª intervenção, preferencialmente na perpendicular ao eixo de visão.
Quando os meios não estiverem visíveis, para além do sinal colocado na altura
regulamentar, deverá existir um outro sinal que identifique a localização do meio



Meios de alarme e alerta (botões de alarme, telefones de alerta, etc.)



Meios passivos e ativos, de comando ou operação manual

As placas podem ter 3 tipos de fixações:
 Sinal de uma face (leitura de 90º em frente, paralela á parede)
 Sinal de dupla face (leitura de 90º em ambos os lados, perpendicular á parede)
 Sinal Panorâmico (leitura a 180º, em duas faces a 45º cada)

As placas têm também de ter a marca ou nome do fabricante e os valores de luminescência.

3.2) PLANTAS DE EMERGÊNCIA (RT-SCIE 10º)

As plantas de emergência são obrigatórias apenas quando necessário um plano de
emergência. As plantas são obrigatórias nos quartos, zonas com crianças menores de 3
anos, zonas de refúgio e zonas com pessoas acamadas ou limitadas.
As plantas devem estar de acordo com a NP 4386, afixadas a cerca de 1,60m, estar na área
de influência (até 2 m em projeção horizontal) de um aparelho de iluminação de emergência,
ou serem em material fotoluminescente. Nos quartos de dormir as plantas de emergência
devem ser colocadas no lado interior das portas de acesso.
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3.3) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (RT-SCIE 114º)

Todos os espaços de edifícios (exceto habitação) devem ser dotados de um sistema de
iluminação de emergência, que dure no mínimo 15 minutos sem alimentação elétrica.
Deverá ser composto por:
 Iluminação ambiente (destinada a iluminar os locais evitando pânico) com valor
mínimo de 1 lux
 Iluminação de circulação (dar visibilidade no caminho até uma zona de segurança ou
saída) com valor mínimo de 5 lux
Deverá existir em todos os locais exceto nos quartos, vestiários ou sanitários (exceto
sanitários de utentes de mobilidade reduzida) com áreas inferiores a 10m2
Devem ser colocados a menos de 2 m em projeção horizontal:
a) Da intersecção de corredores;
b) De mudanças de direção de vias de comunicação;
c) De patamares de acesso e intermédios de vias verticais;
d) De câmaras corta-fogo;
e) De botões de alarme;
f) De comandos de equipamentos de segurança;
g) De meios de primeira intervenção;
h) De saídas.
(Na prática em todos os casos em que exista sinalética)

Nas utilizações-tipo IV a VI, VIII, X e XI, com exceção dos espaços destinados a dormida, os
blocos autónomos, devem ser sempre do tipo permanente.
Nos casos não referidos no número anterior, é obrigatória a utilização de blocos
permanentes quando sirva para iluminação de placas indicadoras de saída.

*Caracterização do bloco autónomo / iluminação de emergência:
Permanente ou mantida, significa que a luz está sempre ligada 24h por dia
Não permanente ou não mantida, significa que apenas liga a luz quando a eletricidade vai a baixo
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3.4) SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS (RT-SCIE 116º a 132º)

Os edifícios devem ser equipados com instalações que permitam detetar o incêndio o mais
precocemente possível e, em caso de emergência, difundir o alarme para os seus
ocupantes, alertar os bombeiros e acionar sistemas e equipamentos de segurança.
Estão isentos de obrigatoriedade de instalação de alarme os recintos ao ar livre e os
itinerantes ou provisórios e os que estejam protegidos totalmente por sistema fixo de
extinção automática de incêndios por água*. (e as habitações)
Nos edifícios onde não existam meios humanos para verificar alarmes restritos (aviso sonoro
da central) a atuação de um dispositivo deve acionar de imediato o alarme geral. No caso de
existirem meios humanos, deve existir temporização entre o alarme restrito e alarme geral.
Os sistemas podem ser do tipo cablado ou sinal radioelétrico (desde que cumpram a EN54)
É obrigatória manutenção do equipamento, efetuada por empresa certificada.

3.4.1) EQUIPAMENTOS
 Central de incêndio com baterias de emergência; (Configuração 1,2,3)
 Botões de alarme; (Configuração 1,2,3)
 Detetores de incêndio; (Configuração 1,2,3)
 Sinalizadores; (Configuração 2,3)
 Sirenes; (Interior - Configuração 1,2,3,

Exterior - Configuração 2)

 Equipamentos de transmissão automática de alerta; (Configuração 3)
 Dispositivos de comando de sistemas e equipamentos de segurança;

As 3 configurações possíveis do Sistema Automático de Deteção de Incêndio:

Configuração tipo 1 – Administrativos, Desportivos e Museus de 1-ºCat.
Configuração tipo 2 – Habitacionais de 3ª e 4ª Cat., Escolares, Hospitalares, Hoteleiros,
Comerciais, Arquivos e Industriais de 1ª Cat. Quando exclusivamente acima do solo.
Configuração tipo 3 – Todos os restantes casos
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3.4.2) ZONAS
O edifício deve ser dividido em zonas de deteção de modo a que o local de origem do
alarme possa ser determinado rapidamente.
No caso de uma zona incluir mais de cinco compartimentações, deve ser indicado qual o
detetor acionado, quer através de sinalizadores instalados no exterior do compartimento,
quer na central (caso a central seja do tipo endereçável).
Uma zona deve ser restrita a uma zona corta-fogo ou um só piso (Exceto se a área total for
inferior a 300m2) não devendo a mesma ultrapassar 1600m2 por zona.
Os botões manuais deveram estar numa zona separada dos detetores

3.4.3) LOCALIZAÇÃO
Os Botões devem ser instalados nos caminhos de evacuação, sempre que
possível, junto às saídas de pisos e em locais sujeitos a riscos especiais, a
cerca de 1,2 m de Altura. Devem estar sinalizados e não podem estar
ocultados por portas ou qualquer outro elemento.

Os Detetores devem ser colocados em todas as áreas do edifício,
exceto:





Quartos de banho, zonas de duche (exceto vestiários), ou sanitários.
Vazios verticais ou condutas verticais para cabos com secções inferiores a 2 m2
Armazéns de alimentos congelados sem ventilação
Vazios com menos de dez metros de comprimento ou menos de dez metros de
largura ou que sejam separados por material incombustível ou que não contenham
cabos relacionados com sistemas de segurança ou que estejam protegidos
totalmente por sistema fixo de extinção automática.

Os espaços confinados, designadamente tetos falsos com mais de 0,8 m de altura ou por
pavimentos sobrelevados em mais de 0,2 m, desde que neles passem cablagens ou sejam
instalados equipamento ou condutas suscetíveis de causar ou propagar incêndios ou fumo
devem também ser instalados detetores e respetivos sinalizadores em local visível.
Segundo a mais recente norma EN54-14:2018, a altura máxima para a colocação de
detetores óticos é de 12 metros e de detetores térmicos é de 6 metros. Acima disso tem de
ser usada outra tecnologia como detetores de chamas ou detetores lineares
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De acordo com a norma europeia CEN/TS 54-14 de outubro de 2018, um detetor ótico (de
fumo), cobre uma área de cerca de 74,4 m2 e um detetor de temperatura (habitual
termovelocimétrico) cobre cerca de 40,96 m2, tal como se pode ver nas imagens em baixo.

Detetor Ótico (fumo)
Detetor Termovelocimétrico (temperatura)

No entanto temos de contar com paredes, vigas, divisórias e outros obstáculos, como tal:
 Qualquer irregularidade do teto (tal como uma viga) com uma altura superior a 10%
do pé direito deve ser tratada como uma parede
Exemplo: uma sala que tenha 3 m de altura, uma viga com mais de 30 cm é considerada parede.

 Se uma divisória ou estante ficar a uma distância inferior a 30 cm do teto é
considerada parede
 Deve sempre ser dado 50 cm abaixo dos detetores em todas as direções
Não se devem instalar detetores:
 A menos de 1 m de ventiladores e ares condicionados
 A menos de 50 cm de paredes ou outras barreiras verticais
 Abaixo de 10% do pé direito, com máximo de 60 cm abaixo do teto para detetores
óticos e 15 cm abaixo do teto para detetores térmicos.
 Embutidos no teto. Têm, pelo menos, de estar com o sensor a 2,5 cm abaixo do teto

Existem regras excecionais para tetos inclinados e corretores estreitos, no entanto queremos aqui abordar os
aspetos mais comuns.
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3.4.4) OUTROS EQUIPAMENTOS DE DETEÇÃO
Para além dos detetores óticos e termovelocimétricos existem ainda diversos outros tipos de
equipamento de deteção de incêndio. Por exemplo:
Detetor linear de fumo - Basicamente é um feixe de luz que ao ser obscurecido por fumo,
dá alarme.
Detetor de chamas – verifica a leitura do espectro ultravioleta e/ou infravermelhos.
Aspiração – Ao efetuar amostras do ar verifica se não existe níveis de fumo.

3.4.5) MATRIZ DE COMANDO
Ao receber a informação dos detetores, botoneiras e outros sensores (inputs) a central de
incêndio despoleta comandos (outputs) de acordo com a programação efetuada na matriz.
Assim, é possível gerar automaticamente diversos cenários, proteger áreas, selar zonas,
emitir avisos, etc.
As matrizes podem conter diversas informações, como por exemplo:
 Temporizações para detetores e botões manuais de emergência
 Abertura de portas corta–fogo (que tenham eletroímans de retenção) para evacuação
 Fecho de portas corta–fogo (que tenham retentores magnéticos) para selar zonas
corta-fogo
 Desativar controlo de acessos e torniquetes para evacuação
 Abertura de cancelas e portas automáticas para evacuação
 Fecho de cortinas de fogo para selar zonas






Paragem da ventilação
Fecho de registos corta–fogo
Arranque dos sistemas de desenfumagem
Pressurização das escadas de emergência
Abertura de claraboias de desenfumagem.

 Corte da alimentação de gás
 Deslastre de quadros elétricos
 Paragem dos elevadores e monta-cargas com a porta aberta no piso de referência
 Paragem de escadas rolantes e tapetes rolantes
 Mensagem de sistemas de alarme por voz com indicação das saídas de emergência
 Ativar Sirenes de emergência
 Ativar Comunicação telefónica para exterior
Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
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3.5) SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO (RT-SCIE 180º a 185º)
ATMOSFERA
SATURADA-CO

O teor de monóxido de carbono (CO) existente no ar não deve exceder 50 ppm em valores
médios durante oito horas, nem 200 ppm em valores instantâneos. Quando atingida a
concentração de 200 ppm, as pessoas devem ser avisadas através de um alarme ótico e
acústico que indique «Atmosfera Saturada-CO» junto às entradas do espaço em questão,
por cima das portas de acesso.
Os Sistemas automáticos de deteção de monóxido de carbono, devem ter detetores
instalados a uma altura de 1,5 m do pavimento e distribuídos uniformemente de modo a
cobrir áreas inferiores a 400 m² por cada detetor.
A Alimentação de backup do sistema de deteção de CO deve garantir o funcionamento do
sistema por um período não inferior a 60 minutos.
É obrigatória a existência de sistemas de controlo de poluição nos seguintes casos:
 Espaços cobertos fechados afetos à utilização- tipo II;
 Espaços afetos à utilização-tipo VIII fechados, destinados a veículos pesados de
passageiros e plataformas fechadas que utilizem locomotivas a gasóleo.
Deve ser tido em consideração que os detetores de CO têm prazo de validade (normalmente 5 anos,)

3.6) DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE GÁS COMBUSTÍVEL (RT-SCIE 184º)
Devem ser dotados de um sistema automático de deteção de gás combustível:
 Todos os locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima desse tipo de gás
ou sejam locais de armazenamento de produtos combustíveis.
 Todos os ductos, instalados em edifícios ou estabelecimentos da 2.ª categoria de
risco ou superior, que contenham canalizações de gás combustível.
 Todos os locais cobertos, em edifícios ou recintos, onde se preveja o estacionamento
de veículos que utilizem gases combustíveis.
 Todos os locais ao ar livre, quando os gases a que se refere a alínea anterior forem
mais densos do que o ar e existam barreiras físicas que impeçam a sua adequada
ventilação natural.
Um sistema automático de deteção de gás combustível deve ser constituído por central
própria com unidades de controlo e sinalização, detetores, sinalizadores ótico-acústicos e
transmissores de dados.
O sistema deve provocar o corte automático do fornecimento de gás e deve ser completado
por um sistema de corte manual à saída das instalações, numa zona de fácil acesso e bem
sinalizada.
Os sinalizadores, a colocar no exterior e interior dos locais, devem conter a inscrição
«Atmosfera perigosa» e a indicação do tipo de gás.
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3.7) EVACUAÇÃO POR VOZ (RT-SCIE 121º)

Nos espaços equipados com instalações de sonorização, com exceção das utilizações-tipo I,
V e VII, o sinal de alarme geral para execução da evacuação total ou parcial do público pode
consistir numa mensagem gravada, ativada após a interrupção do programa normal, de
modo automático ou manual, a partir do posto de segurança, devendo constar o seu
conteúdo e atuação no plano de emergência interno.
A difusão da mensagem deve ser precedida da ligação da iluminação de emergência.
O equipamento de evacuação por voz difere do equipamento normal de som ambiente.
Este tem de estar certificado pela norma EN-54 (parte 16 e 24), que, para além de outros
requisitos, tem fundamentalmente de ter: Fontes de backup, altifalantes supervisionados,
redundância de amplificação, microfone com entrada prioritária e mensagem gravada.
O Equipamento pode, no entanto, ser usado para outros fins, como som ambiente.
(Ter em conta que os equipamentos normais de som ambiente não podem ser considerados como
equipamentos de evacuação por voz ao não terem a certificação EN-54)

3.8) DISPOSITIVOS DE CORTE DE EMERGÊNCIA (RT-SCIE 83º)

Nas centrais térmicas de potência útil total instalada superior a 40 kW, os circuitos de
alimentação de energia elétrica e as canalizações de abastecimento de combustível aos
aparelhos devem ser equipados com dispositivos de corte, de acionamento manual, que
assegurem a interrupção imediata do funcionamento dos aparelhos nelas instalados.
Os dispositivos referidos devem ser acionados por órgãos de comando situados no exterior
das centrais, junto dos seus acessos, em locais visíveis e convenientemente sinalizados.
Sempre que exista posto de segurança, também aí devem ser localizados dispositivos de
corte.
No posto de segurança das utilizações-tipo II a XII da 3.ª e 4.ª categorias de risco, devem
existir botoneiras de corte geral de energia elétrica da rede e de todas as fontes centrais de
alimentação de emergência, devidamente sinalizadas
As cozinhas com potência útil total instalada superior a 20 kW devem ser equipadas com
dispositivos de interrupção da alimentação de combustível e de fornecimento de energia aos
aparelhos e comando do sistema de controlo de fumo.
Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
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3.9) MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO
Os meios de 1ª intervenção são os meios existentes, a usar pelas equipas de intervenção
internas ou pelos próprios residentes ou funcionários.

3.9.1) MANTAS IGNÍFUGAS (RT-SCIE 163º)

As cozinhas (que usem chamas nuas, combustível sólido ou com potencia superior a 20kW)
e os laboratórios (com líquidos inflamáveis em quantidades superiores a 10 litros) devem ser
dotados de mantas ignífugas em complemento dos extintores.
É obrigatória manutenção anual do equipamento, efetuada por empresa certificada.

3.9.2) CARRETEIS (RT-SCIE 164º)

As Bocas de incêndio do tipo carretel devem ter o seu manipulo a uma altura não superior a
1,5 metros e deve estar desimpedido com um raio minimo de 1 metro e altura de 2 metros.
Os carreteis são obrigatórios nas:
a) Utilizações-tipo II a VIII, XI e XII, da 2.ª categoria de risco ou superior, com exceção das
disposições específicas para as utilizações-tipo VII e VIII constantes do título VIII;
b) Utilizações-tipo II da 1.ª categoria de risco, que ocupem espaços cobertos cuja área seja
superior a 500 m2;
c) Utilizações-tipo I, IX e X, da 3.ª categoria de risco ou superior;
d) Zonas e locais que possam receber mais de 200 pessoas.
É obrigatória manutenção anual do equipamento, efetuada por empresa certificada.
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3.9.3) EXTINTORES (RT-SCIE 163º)

Todas as utilizações-tipo (exceto habitação) devem ser equipadas com extintores e de forma
que a distância a percorrer de qualquer saída de um local de risco para os caminhos de
evacuação até ao extintor mais próximo não exceda 15 metros.
Os extintores devem ser calculados à razão de um por cada 200 m2 de pavimento do piso
ou fração, com um mínimo de dois por piso.
O seu manípulo deve ficar a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento e sinalizados.
Devem ser colocados preferencialmente nas comunicações horizontais, junto às saídas e
em todos os locais de risco C e F. No caso de ser local de risco C, onde sejam manuseados
óleos ou gorduras, o extintor tem de ter uma eficácia mínima de 25F.
Os extintores tem um tempo máximo de vida de 20 anos (Exceto CO2 que pode ir até 30
anos). Os extintores de pó químico, água ou espuma têm de ter um carregamento de 5 em 5
anos e os de CO2 têm de ser submetidos a prova hidráulica de 10 em 10 anos.
É obrigatória manutenção anual do equipamento, efetuada por empresa certificada.

Tipos de Fogos e extintores adequados
Fogos Classe A

Fogos Classe B

Fogos Classe C

Fogos Classe D

Fogos Classe F

São fogos que
têm como
combustíveis
materiais
orgânicos
sólidos, deixando
resíduos, em
forma de brasas

São fogos
provocados por
matérias líquidas
e sólidas que são
facilmente
inflamáveis mas
que não deixam
resíduos (ex:
gasolina, álcool,
tinta, etc.)

São fogos que
envolvem gases
inflamáveis,
como o gás
natural, butano
ou propano

São fogos que
envolvem metais
combustíveis
como o magnésio
ou o titânio.

São fogos que
envolvem
produtos para
cozinhar, como
óleos e gorduras
vegetais ou
animais (classe
não definida na
norma NP 1553)

Fogos
envolvendo
equipamentos
elétricos (sem
classe de fogo
definida).

Espuma
ABC
ABF

Espuma
CO2
ABC
ABF

CO2
ABC

D

ABF

CO2

Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
Incorporated Engineer, Especialista em equipamentos de Segurança
Técnico Superior de Segurança
Formador na área de Segurança

Equip. Elétrico

20
20

MANUAL SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS V4.1 2020

3.10) MEIOS DE 2ª INTERVENÇÃO (RT-SCIE 168º a 170º)
Os meios de 2º Intervenção são meios de combate essencialmente para os bombeiros.
Podemos ter colunas secas que são destinadas a ser ligada ao sistema de alimentação de
água a fornecer pelos bombeiros e posta em carga no momento da utilização e temos
colunas húmidas que devem estar permanentemente em carga, ligada a uma rede de água,
exclusivamente destinada ao combate a incêndios.

As bocas-de-incêndio das redes secas e húmidas devem ser dispostas, com algumas
exceções, no mínimo, nos patamares de acesso das comunicações verticais, ou nas
câmaras corta-fogo, quando existam.

UT
I-Habitacional

II-Estacionamento
III-Administrativo
IV-Escolar
V-Hospitalar e Lares
VI-Espetáculo e Reunião
VII-Hoteleiro e Restauração
VIII-Comercial e Gares
IX-Desportivo e Lazer
X-Museu e Galerias
XI-Biblioteca e Arquivo
XII-Indústria, Oficina e
Armazém

Cat.

As seguintes UTs devem dispor de meios de 2ª intervenção como descrito no quadro
seguinte:
Meio a usar

2ª
3ª
4ª
2ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª
3ª
4ª

Rede húmida ou seca
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida ou seca
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida - Tipo Teatro
Rede húmida
Rede húmida - Tipo Teatro
Rede húmida
Rede húmida - Tipo Teatro
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida *(há exceções)
Rede húmida - Tipo Teatro *
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida
Rede húmida - Tipo Teatro
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REDE HÚMIDA

A rede húmida deve manter-se permanentemente em carga, com água proveniente de um
depósito privativo do serviço de incêndios, pressurizada através de um grupo sobrepressor
próprio. A rede húmida deve ter a possibilidade de alimentação alternativa pelos bombeiros,
através de tubo seco, de diâmetro apropriado, ligado ao coletor de saída das bombas.
3.10.2)

REDE SECA

A rede seca trata-se de uma instalação de tubo rígido montada no edifico e que se destinada
a apoiar as operações de combate a um incêndio por parte dos bombeiros.
Despacho 12605/2013 NT nº13 da ANEPC – Redes Secas e Húmidas

3.10.3)

DEPOSITO E CENTRAL DE BOMBAGEM

O depósito privativo do serviço de incêndios pode ser elevado ou enterrado. A capacidade
do depósito e a potência do grupo sobrepressor devem ser calculadas com base no caudal
máximo exigível para a operação simultânea dos sistemas de extinção manuais e
automáticos, durante o período de tempo adequado à categoria de risco da utilização-tipo.
Quando existam bocas-de-incêndio de 2.ª intervenção em redes húmidas, os valores
mínimos de caudal e pressão a considerar na boca-de-incêndio mais desfavorável são,
respetivamente, de 4 L/s e 350 kPa, com metade delas em funcionamento, num máximo de
quatro.
As instalações de centrais de bombagem são consideradas locais de risco F.
Despacho 14903/2013 NT nº15 da ANEPC – Centrais de Bombagem para o Serviço de Incêndio

3.10.4)

BOCA-DE-INCENDIO ARMADAS DO TIPO TEATRO

As bocas-de-incêndio tipo teatro, com mangueiras flexíveis e diâmetros de 45 ou 70 mm,
devem estar devidamente sinalizadas e localizar-se, por ordem de prioridade, na caixa da
escada, em câmaras corta-fogo, se existirem, noutros locais, permitindo que o combate a um
eventual incêndio se faça sempre a partir de um local protegido.
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3.11) HIDRATANTE EXTERIOR - MARCO DE INCENDIO (RT-SCIE 12º)

Marco de incêndio é um hidrante, normalmente instalado na rede pública de abastecimento
de água, dispondo de várias saídas, destinado a reabastecer os veículos de combate a
incêndios. É um meio de apoio às operações de combate a um incêndio por parte dos
bombeiros.
Os marcos de incêndio devem ser instalados junto ao lancil dos passeios que marginam as
vias de acesso de forma que, no mínimo, fiquem localizados a uma distância não superior a
30 m de qualquer das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de evacuação e das
bocas de alimentação das redes secas ou húmidas, quando existam.
Os recintos itinerantes ou ao ar livre, devem ser servidos por hidrantes exteriores a 100 m
(3ª e 4ª categoria) ou 150 m (1ª e 2ª categoria)
Despacho 13042/2013 NT nº14 da ANEPC – Fontes abastecedoras de Água para o Serviço de Incêndios (SI).

3.12) EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIOS POR ÁGUA (RT-SCIE 173º)

A extinção automática é efetuada usando um sistema de tubagem com difusores (sprinklers)
, que após a atuação do sensor de temperatura no seu exterior, descarregam a água.
Essa atuação tem a finalidade de circunscrever o foco de incêndio, arrefecer a estrutura
construtiva, tentar realizar a extinção, tendo dado, entretanto, o alarme, quer pelo circuito
hidráulico do posto de comando, quer à distância, por um circuito elétrico.

As UTs e categorias que são obrigadas a ter um sistema deste tipo são as seguintes:
 UT II (Estacionamentos) da 3ª e 4ª categoria de risco, com um ou mais pisos abaixo do
nível de referência e Parques automáticos, em todos os pisos
 UT III (Administrativos), UT VI (Espetáculos e Reuniões públicas), UT VII (Hoteleiros e
Restauração) e UT VIII (Comerciais e Gares de Transporte), da 3ª e 4ª categoria de risco
 UT XII (Industriais e Armazéns) da 2ª, 3ª e 4ª categoria de risco
 Outras localizações específicas
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TIPOS DE SISTEMAS DE SPRINKLERS

Sistema Húmido: A tubagem tem sempre água. No caso de quebra da ampola a água sai
automaticamente (mais usado)
Sistema Seca: A tubagem tem ar pressurizado. No caso de quebra da ampola a tubagem
despressuriza e abre uma membrada que deixa passar a água automaticamente (útil em
locais onde a agua pode congelar nos tubos)
Dilúvio: A tubagem está seca e os sprinkers estão abertos. Ao disparo de um alarme a água
sai por todos os sprinkers deste circuito. (O sistema de cortina de água é um exemplo de
diluvio. Muito usado nas portas automáticas envidraçadas dos centros comerciais ou noutros
locais que necessitam de melhorar a resistência ao fogo.
Pré-Ação: A tubagem está seca e os sprinkers têm ampola. Para atuar tem que,
simultaneamente, existir um alarme de incêndio para inundar a tubagem, e simultaneamente
tem de haver quebra na ampola. (Ideal para os casos em que um falso alarme possa destruir
gravemente o recheio do espaço, como por exemplo um museu ou arquivo documental
histórico.)

Os Sprinklers costumam, na generalidade, usar ampolas calibradas para 68 ºC (cerca de 30º
acima da temperatura máxima do local). Como forma de simplificar o tipo de ampola e a sua
temperatura máxima, é usado um código de cores internacional que pode ser visto no
quadro seguinte.
Sprinklers – Código de cor da ampola de Temperatura
Temperatura

Laranja

Vermelho

Amarelo

Verde

Azul

Roxo

Preto

Cor

57°

68°

79°

93°

141°

182°

260°
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3.13) EXTINÇÃO AUTOMÁTICA POR AGENTE EXTINTOR DIFERENTE DE ÁGUA (RTSCIE 175º)

Nos casos em que a água possa causar danos materiais extremamente elevados (como no
caso dos datacenters, obras de arte, etc.) ou noutros locais onde a água posso ser
prejudicial ou inútil (óleos de cozinha, metais combustíveis, etc.) deve ser usado um sistema
de extinção automática com agente extintor diferente da água.
Os sistemas fixos de extinção automática de incêndios por agentes extintores gasosos ou
outros, prejudiciais à saúde quando inalados, devem ser utilizados somente em espaços
confinados, de acesso vedado ao público, e a sua difusão deve ser antecedida de um sinal
de alarme e de temporização, no máximo de 60s que permitam a evacuação das pessoas
eventualmente presentes.
Devem ainda ser protegidos por sistemas deste tipo, as cozinhas cuja potência total
instalada nos aparelhos elétricos de confeção seja superior a 250 kW, ou 70kW nos
equipamentos a gás, nas bibliotecas e arquivos onde sejam depositados ou conservados
documentos de elevado interesse cultural e nas UTs Industriais e armazéns onde forem
armazenados mais de 750L de produtos combustíveis ou que seja manuseada quantidades
superiores a 50L.
Existem diversos tipos de agentes de extinção, sendo os mais usuais os seguintes:
 CO2 – Eficaz, relativamente barato, no entanto poderá ser mortal. Usar apenas em locais
que normalmente não são ocupados por pessoas.
 HFC’s (Hidrofluorocarbonetos): atuam diretamente sobre o foco de incêndio a
concentrações relativamente baixas. São armazenados no estado líquido (gás liquefeito) e
extinguem o incêndio através do mecanismo de arrefecimento
o Halon 1301 – Proibido por destruir a camada de ozono.
o FM-200 (HFC-227ea) Da Duppond. Muito usado mundiamente
 Cetonas - São armazenados no estado líquido, absorvem a energia calorifica reduzindo a
produção de gás inflamável.
o NOVEC 1230 (FK 5-1-12) Amigo do ambiente. Muito reduzido aquecimento global e 0 na
redução da camada de ozono
o Gases Inertes - exigem concentrações relativamente elevadas e extinguem o incêndio
através do mecanismo de abafamento. São armazenados enquanto gases comprimidos

INERGEN

Argonite (IG 55)
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3.14) CONTROLO DE FUMO (RT-SCIE 133º a 140º)

Os edifícios devem ser dotados de meios que promovam a libertação para o exterior do
fumo e dos gases tóxicos ou corrosivos, reduzindo a contaminação e a temperatura dos
espaços e mantendo condições de visibilidade, principalmente nas vias de evacuação.
O controlo do fumo produzido no incêndio pode ser realizado por varrimento ou pelo
estabelecimento de uma hierarquia relativa de pressões, com subpressão num local
sinistrado relativamente aos locais adjacentes.
A desenfumagem pode ser passiva, quando realizada por tiragem térmica natural, ou ativa,
nos casos em que se utilizem meios mecânicos.
A desenfumagem passiva compreende aberturas para admissão de ar e aberturas para
libertação do fumo, ligadas ao exterior, quer diretamente, quer através de condutas.
Não é permitido o recurso a desenfumagem passiva em locais amplos cobertos,
Incluindo pátios interiores e átrios, com altura superior a 12 m.
As aberturas para admissão de ar devem ser instaladas totalmente na zona livre de fumo e o
mais baixo possível, enquanto que as aberturas para evacuação de fumo se devem dispor
totalmente na zona enfumada e o mais alto possível.
Na desenfumagem ativa, o fumo é extraído por meios mecânicos e a admissão de ar pode
ser natural ou realizada por insuflação mecânica.
As bocas de extração devem ser distribuídas à razão de uma por cada 320 m2.
Sempre que a área exceda 1600 m2 (ou mais de 60 m de lado) o espaço deve ser dividido
em cantões usando para tal barreiras (fixas ou moveis) suspensas no teto.
O controlo de fumo por sobrepressão de vias horizontais enclausuradas relativamente
aos locais sinistrados apenas é permitido se estes dispuserem de uma instalação de escape
de fumo própria, devendo ser estabelecida uma diferença de pressões da ordem de 20 Pa
entre as vias e aqueles locais.
As instalações de ventilação e de tratamento de ar (AVAC) dos edifícios podem participar no
controlo do fumo produzido no incêndio, desde que sejam satisfeitas as exigências
expressas.
Sempre que os sistemas de ventilação ou de tratamento de ar do edifício participem no
controlo de fumo, deve ser assegurada a obturação de todas as bocas, abertas em
exploração normal, que possam permitir o escoamento do fumo para zonas do edifício não
sinistradas.
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Devem ser dotados de instalações de controlo de fumo:
 As vias verticais de evacuação enclausuradas
 As câmaras corta-fogo
 As vias horizontais a que se refere o n.º 1 do artigo 25.º
 Os pisos situados no subsolo, desde que possuam um efetivo superior a 200 pessoas
ou que tenham áreas superiores a 400m2, independentemente da ocupação.
 Os locais de risco B com efetivo superior a 500 pessoas
 Os locais de risco C
 As cozinhas com ligação aberta a salas de refeições
 Os átrios e corredores adjacentes a pátios interiores
 Os espaços cobertos afetos à utilização-tipo II – estacionamentos
 UT XII da 2ª categoria de risco ou superior, afetos a armazenagem com área superior
a 800 m2
 Os espaços cénicos isoláveis
Consideram-se naturalmente ventilados e desenfumados:
Os locais com janelas diretas para o exterior com vãos de abertura fácil e vias de acessos
desenfumadas.
Parques de estacionamento que garantam aberturas de admissão de ar e parques da 1ª
categoria de risco com condições de garantir adequada circulação de ar.
3.15) RESISTÊNCIA AO FOGO (RT-SCIE 15º)

Os elementos estruturais de edifícios devem possuir uma resistência ao fogo que garanta as
suas funções de suporte de cargas, de isola mento térmico e de estanquidade de acordo
com o quadro seguinte:
Não são feitas exigências nos seguintes casos: UTI 1ªcat, UT II a XII 1ªcat apenas com R/C, Edificios em parques de
campismo previstos na UT IX

UT
I, III, IV a X

II, XI e XII

1ª Cat.

2ª Cat.

3ª Cat.

4ª Cat.

Função dos elementos

R 30

R 60

R 90

R 120

Suporte

REI 30

REI 60

REI 90

REI 120

Suporte e Compartimentação

R 60

R 90

R 120

R 180

Suporte

REI 60

REI 90

REI 120

REI 180

Suporte e Compartimentação
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A tabela a seguir representa o padrão mínimo de resistência ao fogo dos elementos nos
vários locais de risco:
Elementos

Risco B

Risco C

Risco C agravado

Risco D

Risco E

Risco F

Paredes não resistentes

EI 30

EI 60

EI 90

EI 60

EI 30

EI 90

Pavimentos e paredes
resistentes

REI 30

REI 60

REI 90

REI 60

REI 30

REI 90

Portas

E 15 C

E 30 C

E 45 C

E 30 C

E 15 C

E 45 C

3.16) COMPARTIMENTAÇÃO (RT-SCIE 14º)

A compartimentação corta-fogo deve ser obtida pelos elementos da construção, pavimentos
e paredes que, para além da capacidade de suporte, garantam a estanquidade a chamas e
gases quentes e o isolamento térmico
A passagem de canalizações ou condutas através destes elementos devem ser seladas ou
ter registos corta-fogo com características de resistência ao fogo padrão iguais aos
elementos que atravessam, ou a metade desse tempo se passarem em ductos e desde que
a porta de acesso ao ducto garanta, também, metade desse valor
Devem constituir compartimentos corta-fogo os seguintes casos:
 As vias de evacuação interiores protegidas
 As comunicações verticais não seláveis ao nível dos pisos, tais como condutas de
lixo, coretes de gás, caixas de elevadores
 Os locais de risco C e F
 Nos espaços cobertos, em regra, os diversos pisos
As áreas máximas de compartimentação corta-fogo, com devidas exceções, são as
seguintes:
UT
I, III, VI a X
II
II
IV e V
IV e V
XI
XI
XII

Área Máxima
1600 m2
6400 m2
3200 m2
1600 m2
800 m2
800 m2
400 m2
De 400 m2 a 12800 m2

Localização
Em pisos superiores
Em pisos abaixo do plano de referência
sem risco D
com risco D
Em pisos superiores
Em pisos abaixo do plano de referência
Ver quadro L específico
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3.16.1)

SELAGENS

As selagens resistentes ao fogo podem ser de diversos tipos dependendo do local a aplicar,
do tamanho do espaçamento, da resistividade pretendida ou tipos de cabos ou tubos que
passam no local.
O objetivo é selar o local de atravessamento de cabos ou condutas com material de igual
resistividade ao fogo, para isso poderá ser usado almofadas, golas ou mangas
intumescentes, sistemas de selagem e modulares ou juntas sísmicas.

3.16.2)

IGNIFUGAÇÃO

Para produtos como madeiras, cortiças, têxteis ou revestimentos do género é possível
melhor a reação ao fogo efetuando um tratamento próprio a esses materiais. Esse
tratamento é feito usando tintas ou vernizes intumescentes.
Também é possível usar primários para revestimento em aço e outros metais.

3.16.3)

REGISTO CORTA-FOGO

O registo corta-fogo é um dispositivo móvel de obturação da secção de uma conduta ou de
uma abertura. No caso de um comando da central de incêndio, por exemplo é possível
cortar a passagem de fumo através da conduta ou controlar as mesmas para controlo de
sobrepressão.
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PAINÉIS INCOMBUSTÍVEIS

Em muitos casos são usados materiais isolantes quer para isolamento térmico como
isolamento acústico. A Lã mineral e lã de vidro são as matérias indicados já que são
matérias incombustíveis. Não deve ser utilizado materiais como poliuretano ou outros
matérias que provoquem fumo toxico ou sejam de fácil propagação ao fogo.

3.16.5)

VIAS VERTICAIS

Os edifícios com uma altura superior a 28 m, em relação ao plano de referência, devem
possuir pelo menos duas vias verticais de evacuação. As vias que sirvam pisos situados
abaixo do piso do plano de referência não devem comunicar diretamente com as que sirvam
os pisos acima desse plano.
As vias verticais de evacuação devem ser protegidas e dispor de meios de controlo de fumo.
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3.17) POSTO DE SEGURANÇA (RT-SCIE 190º)
Deve ser previsto um posto de segurança, destinado a centralizar toda a informação de
segurança e os meios principais de receção e difusão de alarmes e de transmissão do
alerta, bem como a coordenar os meios operacionais e logísticos em caso de emergência,
nos seguintes espaços:
 UT I da 3.ª e 4.ª categoria de risco
 UT II a XII da 2.ª categoria de risco ou superior
 UT da 1.ª categoria que incluam locais de risco D
No posto de segurança deve existir um chaveiro de segurança contendo as chaves de
reserva para abertura de todos os acessos do espaço que serve, bem como dos seus
compartimentos e acessos a instalações técnicas e de segurança, com exceção dos
espaços no interior de fogos de habitação.
No posto de segurança deve também existir um exemplar do plano de prevenção e do plano
de emergência interno
3.18) UNIDADES DE PASSAGEM (RT-SCIE 62º)
Com exceção das vias que servem exclusivamente espaços afetos à utilização-tipo I, a
largura útil em qualquer ponto das vias verticais de evacuação não deve ser inferior à
correspondente a 1 UP por cada 70 utilizadores, ou fração, com um mínimo de 2 UP em
edifícios cuja altura seja superior a 28 m.
Unidades de passagem
1 UP

0,9 m

2 UP

1,4 m

3 UP

1,8 m

n UP

n x 0,6 m (para n > 2)

Características das portas
As portas utilizáveis por mais de 50 pessoas devem abrir facilmente no sentido da saída e
dispensar dispositivos de trancamento e estarem sinalizadas.
Quando as portas referidas forem de acesso direto ao exterior, deve permanecer livre um
percurso exterior que possibilite o afastamento do edifício com uma largura mínima igual à
da saída e não possuir, até uma distância de 3 m, quaisquer obstáculos suscetíveis de
causar a queda das pessoas em evacuação.
As portas devem também ser equipadas com barras antipânico, devidamente sinalizadas, no
caso de utilizáveis por mais de 200 pessoas ou vias verticais utilizáveis por mais de 50
pessoas.
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4) RESPONSABILIDADES, EQUIPAS DE SEGURANÇA E FORMAÇÃO

4.1) RESPONSABILIDADE DO EDIFÍCIO (RT-SCIE 6º)
A manutenção das condições de segurança das UTs I é da responsabilidade dos
proprietários, com exceção das suas partes comuns na propriedade horizontal, que são da
responsabilidade do administrador do condomínio.
Durante todo o ciclo de vida dos edifícios restantes, a responsabilidade pela manutenção
das condições de segurança é das seguintes entidades:
a) Do proprietário, no caso do edifício ou recinto estar na sua posse;
b) De quem detiver a exploração do edifício ou do recinto;
c) Das entidades gestoras no caso de edifícios ou recintos que disponham de espaços
comuns, espaços partilhados ou serviços coletivos, sendo a sua responsabilidade limitada
aos mesmos.

4.2) RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA (RS) (RT-SCIE 194º)
O responsável pela segurança contra incêndio (RS), perante a entidade competente, deverá
ser o proprietário, administração de condomínio ou entidade exploradora ou gestora

4.3) DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) E EQUIPAS DE INTERVENÇÃO (RT-SCIE 20º)
O Responsável de Segurança designa um delegado de segurança para executar as medidas
de autoproteção.
O delegado de segurança age em representação do RS, ficando esta integralmente obrigado
ao cumprimento das condições de SCIE, da legislação e das MAPs

4.4) EXCEÇÕES Á LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (RJ-SCIE 3º)
Estão isentos da aplicação da lei os estabelecimentos prisionais e os espaços classificados
de acesso restrito das instalações de forças armadas ou de segurança. Estão ainda isentos
os paióis de monições ou de explosivos e as carreiras de tiro.

4.5) CONFIGURAÇÃO DAS EQUIPAS DE SEGURANÇA (RJ-SCIE 200º)
De acordo com a portaria nº135/2020, deixou de existir um mínimo para as equipas de
segurança sendo o dimensionamento aceite pela ANEPC apos apreciações das MAP.
Durante o período de funcionamento, o posto de segurança deve ser ocupado em
permanência pelo menos por 1 elemento da equipa de segurança.
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4.6) FORMAÇÃO EM 1º SOCORROS, COMBATE A INCÊNDIOS E EVACUAÇÃO (Lei n.º
102/2009)

A formação e ações de sensibilização são obrigatórias para todas as UT, exceto para UT I
de 1º e 2º Categoria e restantes UT de 1ª categoria de Risco.
A formação deve contemplar funcionários e colaboradores da entidade exploradora do
edifício e todas as pessoas que exerçam atividades profissionais por períodos superiores a
30 dias por ano nos espaços afetos à utilizações-tipo.
Os destinatários deveram ter formação até 60 dias após a entrada em serviço nos espaços
da UT.

O regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho estabelece que (Artº 20)
todo o empregador deve formar, em número suficiente, tendo em conta a dimensão da
empresa e os riscos existentes, os trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores bem como
facultar-lhes material adequado.

Devem possuir formação no domínio da segurança contra incêndio:
 Os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras dos espaços afetos
 Todos as pessoas que exerçam atividades profissionais por períodos superiores a 30
dias por ano
 Todos os elementos com atribuições previstas nas atividades de autoproteção.
As ações de formação poderão consistir em:
 Sensibilização para a segurança contra incêndio
 Familiarização com os espaços e identificação dos respetivos riscos de incêndio
 Cumprimento dos procedimentos ou plano de prevenção contra incêndios,
procedimentos de alarme e procedimentos em caso de emergência, nomeadamente
de evacuação
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5) SIMULACROS E INSPEÇÕES (RT-SCIE 198º)
5.1) SIMULACROS
Os Simulacros são um teste ao plano de emergência interno e treino dos ocupantes com
vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. Os
simulacros de incêndio são realizados com a periodicidade máxima, definida no regulamento
técnico descrito na seguinte tabela:

Na nova portaria 135/2020 fica a dúvida se para a 2ª categoria das UTs III, VI, VIII, IX, X, XI e XII é necessário
simulacro ou não….








Nas utilizações-tipo IV deve ser sempre realizado um exercício no início do ano escolar
Os exercícios devem ser devidamente planeados, executados e avaliados, com a
colaboração eventual do corpo de bombeiros em cuja área de atuação própria se situe a
utilização-tipo e de coordenadores ou de delegados da proteção civil
A execução dos simulacros deve ser acompanhada por observadores que colaborarão
na avaliação dos mesmos, tarefa que pode ser desenvolvida pelas entidades referidas
na alínea anterior
Deve ser sempre dada informação prévia aos ocupantes da realização de exercícios,
podendo não ser rigorosamente estabelecida a data e ou hora programadas

5.2) INSPEÇÕES REGULARES
É obrigatória a realização de inspeções regulares efetuadas pela ANEPC ou Municípios nos
prazos indicados na tabela em baixo:

UT I
1º Categoria de Risco
2º Categoria de Risco
3º Categoria de Risco
4º Categoria de Risco

II

III

IV
V
6 anos

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5 anos
4 anos
3 anos

As inspeções extraordinárias são realizadas por iniciativa da ANEPC ou por outra entidade
competente
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6) PROJETOS, QUALIFICAÇÕES, SANÇÕES E OBRIGAÇÕES

6.1) PROJETOS DE SEGURANÇA E FICHAS DE SEGURANÇA (RJ-SCIE)

Hoje em dia, por norma, o licenciamento da generalidade dos estabelecimentos de comércio
já existentes é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro (RJACSR - regime
jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração),
vulgarmente denominado por licenciamento zero.
Basicamente, esse decreto-lei elimina a obrigação da entrega de projetos na câmara
municipal, no entanto responsabiliza o dono do estabelecimento a cumprir com todas as
normas em vigor.
No caso de obras sujeitas a controlo prévio (edifícios novos, sem licença de utilização,
alteração de Utilização Tipo ou edifícios atípicos) é que é aplicável o RJUE - Regime
Jurídico da Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro,
republicado pelo Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março) e terá previamente de entregar
um projeto na câmara municipal com as diversas especialidades, sendo uma delas a
segurança contra incêndios.
Logo, se a instalação do seu estabelecimento implicar obras que careçam de
licenciamento ou de comunicação prévia à câmara municipal, o pedido de licença deve
ser acompanhado do projeto de especialidade de Segurança Contra Incêndio em
Edifícios (SCIE) ou, caso a utilização tenha a classificação de risco reduzido, de uma
Ficha de Segurança, conforme modelo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil (ANEPC).
Caso contrário, não necessita de enviar qualquer projeto para a câmara municipal, poderá
efetuar todo o registo e comunicações prévias via https://eportugal.gov.pt/ ou lojas do
cidadão.

Não esquecer, que neste ultimo caso, apesar de não ser necessário entregar um projeto de
segurança, necessita obrigatoriamente de cumprir com a legislação em vigor, ter medidas de
autoproteção implementadas, ter os equipamentos de segurança instalados e com
manutenção efetuada e ter um responsável de segurança, delegado de segurança e equipa
de segurança. Ao eliminarem as licenças reforçaram a fiscalização e agravaram as sanções
em caso de incumprimento.
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6.2) SANÇÕES NOS CASOS DE INCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO (RT-SCIE 25º e
26º)
Em função da gravidade da infração e da culpa do agente, simultaneamente com a coima,
poderá haver a Interdição do uso do edifício, recinto, ou de suas partes, por não
funcionamento dos sistemas e equipamentos de segurança contra incêndios.
As coimas têm valores muito distintos dependendo da gravidade da situação, podendo ir
desde os 180€ para, por exemplo, falta de sinalização como pode atingir 44.000 € para, por
exemplo, inexistência de sistema de deteção de incêndios ou inexistência de medidas de
autoproteção.
A coima para a não realização de simulacros, ou pedido de inspeções regulares, pode ir até
27.500€.

6.3) QUALIFICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
É obrigatória a empresa instaladora dispor de certificados específicos para a instalação de
equipamentos de segurança.
Deverá ter alvará ou certificado do IMPIC com, pelo menos, as subcategorias de “sistemas
de extinção de incêndios, de segurança e deteção”, para o caso de SCIE.(Lei nº41/2015)
A atividade de comercialização de produtos e equipamentos de SCIE, a sua instalação e
manutenção tem de feita por entidades registadas na ANPC Para tal é necessário ter, pelo
menos, um técnico de SCIE certificado e com as qualificações necessária. (RJ-SCIE 23º)
As entidades que procedam ao estudo e conceção, instalação, manutenção ou assistência
técnica de material e equipamento de segurança (com exceção de segurança contra
incêndio) devem efetuar o registo prévio junto da PSP, Sistema Integrado de Gestão de
Segurança Privada (SIGESP). (Portaria nº105/2015)

6.4) LIVROS DE REGISTOS DE OCORRÊNCIAS
Todas as intervenções de manutenção e assistência técnica de matérias e equipamentos de
segurança devem ser anotados no livro de registos relativos ao sistema de segurança
instalado.
 (Security) Lei n.º 34/2013, clarificada pela Portaria n.º273/2013 de 20 de Agosto
 (Safety) Artigo 201º do RJ-SCIE

Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
Incorporated Engineer, Especialista em equipamentos de Segurança
Técnico Superior de Segurança
Formador na área de Segurança

36
36

MANUAL SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS V4.1 2020

6.5) TERMO DE RESPONSABILIDADE E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
O instalador autorizado de material e equipamento de segurança deve emitir um certificado
de instalação garantindo a conformidade com as normas em vigor.
(Security) art.º 107º da Portaria n.º 273/2013
(Security) Minuta disponibilizada pela PSP em:
https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/documentos/licenciamentos.aspx?filter=Instalador+de+Sistema
s+de+Seguranca

O pedido de autorização de utilização de edifícios deve ser instruído com termo de
responsabilidade subscrito pelos autores de projeto de obra e do diretor de fiscalização de
obra, no qual devem declarar que se encontram cumpridas as condições de SCIE
(Safety) Artigo 18º do RJ-SCIE
Ao técnico responsável da entidade cumprem as funções de planeamento, organização,
coordenação dos técnicos operadores e dos subempreiteiros, assistência técnica e controle
de qualidade dos fornecimentos, montagem e execução dos trabalhos de SCIE em obra,
mediante a subscrição de termo de responsabilidade
(Safety) Artigo 6º da Portaria n.º 773/2009
(Safety) Minutas incluídas na Nota Técnica Nº2 da ANEPC

6.6) RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
(RJ-SCIE 15º-A e RT-SCIE 193º)
As medidas de autoproteção podem ser elaboradas por qualquer pessoa para a 1ª Cat. de
risco e, obrigatoriamente, por inscritos na seguintes ordens: OA, OE e OET com certificação
de especialização, para as restantes categorias de risco.
O autor das medidas de autoproteção deverá assinar um termo de responsabilidade pelas
medidas.
No caso de edifícios existentes onde é necessário efetuar MAPs e em que as características
construtivas, equipamentos ou sistemas são insuficientes, á vista da legislação, o autor das
MAP deve propor medidas compensatórias para minimizar estas insuficiências. Esses
medidos podem ser analisadas pelas entidades competentes, podendo as mesmas exigir
medidas adicionais.
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7) OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

7.1) ALARME DE CASA DE BANHO DE DEFICIENTES (Dec. Lei 163/2006)

Por força do Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto , os estabelecimentos comerciais
(onde implicitamente se incluirão os de restauração ou de bebidas) cuja superfície de
acesso ao público ultrapasse 150 m2 deverão respeitar as normas técnicas sobre
acessibilidades. Será então necessário a existência de instalação sanitária destinada a
pessoas com mobilidade condicionada, designadas por acessíveis, vulgarmente também
chamada casa de banho para deficientes.
Este tipo de instalações reveste-se de muita especificidade que não se resumem a uma área
maior e à existência de barras de apoio junto à sanita. Por exemplo, a porta não poderá abrir
para o interior do compartimento, o lavatório não deve estar apoiado sobre uma coluna, a
torneira tem de ser apropriada, entre outras características.
O equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis deve satisfazer as seguintes
condições:
1) Deve estar ligado ao sistema de alerta para o exterior;
2) Deve disparar um alerta luminoso e sonoro;
3) Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização com luz e
auto-iluminados para serem vistos no escuro;
4) Os terminais do sistema de aviso podem ser botões de carregar, botões de puxar ou
cabos de puxar;
5) Os terminais do sistema de aviso devem estar colocados a uma altura do piso
compreendida entre 0,4 m e 0,6 m, e de modo a que possam ser alcançados por uma
pessoa na posição deitada no chão após uma queda ou por uma pessoa em cadeira de
rodas.
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7.2) KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (Dec. Lei 243/86)

Este Decreto-Lei estipula que “todo o local de trabalho deve possuir um posto de primeiros
socorros ou armários, caixas ou bolsas com conteúdo mínimo destinado a primeiros
socorros, adequadamente distribuídos pelos vários sectores de trabalho”. Este conteúdo
deve ser mantido em condições de assepsia, conservado, etiquetado e imediatamente
substituído após a sua utilização.
Não existem referências nos diplomas legais no que concerne ao tipo, à localização ou ao
conteúdo da mala/caixa/armário de primeiros socorros, no entanto deve:
 Conter produtos de acordo com o número de trabalhadores, tipo de atividade e risco
inerentes.
 Estar localizada em local de fácil acesso e sinalizada com respetiva sinalização.
 O conteúdo estar listado (e com data de validade) e deve ser revisto periodicamente.
 Conter os números de telefone de emergência e hospitais/centros de saúde mais
próximos.

O conteúdo do kit poderá ter os seguintes produtos:
Compressas; Pensos rápidos; Algodão; Fita adesiva; Ligaduras; Compressas; Solução
antisséptica; Álcool; Água Oxigenada; Soro fisiológico; Tesoura; Pinça; Luvas descartáveis;
toalhitas desinfetantes, termómetro; Pomada para queimaduras, Paracetamol; Manta
térmica; entre outros que possa considerar úteis.
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7.3) ALARME DE INTRUSÃO (Portaria 273/2013)

Os alarmes de intrusão e roubo, apesar de serem obrigatórios apenas em alguns
estabelecimentos concretos, tais como: Bancos, Ourivesarias, Lojas de Ouro, Bombas de
Gasolina e farmácias, entre outros, são também muito importantes noutros sectores.
Os sistemas mais comuns, que pode ser com fios ou sem fios, dispõe de:
 Uma central para onde todos os periféricos comunicam (que deve ter baterias de
backup para o caso de falta de energia elétrica)
 Comunicador telefónico (com cartão SIM ou linha fixa) que comunica diretamente
para números de telefone á sua escolha ou central de segurança, ou comunicador de
rede para ligações IP.
 Periféricos de deteção como é o caso de: Detetores de movimento; Sensores
magnéticos; Detetores de quebra de vidro; Feixes infravermelhos; ou outros sensores
que detetem intrusão no espaço.
 Periféricos de Arme e Desarme do sistema como é o caso de: Comandos remotos,
Teclados; Leitores de cartões de proximidade ou biometria.
 Sirenes para dissuasão
 Módulos de comando, tanto de entrada como de saída.
A instalação de um sistema de alarme deve ser elaborada de harmonia com a norma
CLC/TS 50131-7 de modo a minimizar a ocorrência de falsos alarmes.
O instalador de segurança autorizado deve emitir um certificado de instalação garantindo a
conformidade com a norma CLC/TS 50131-7
Todas as intervenções de manutenção e assistência técnica de material e equipamento de
segurança devem ser anotados no livro de registos relativo ao sistema instalado.
Caso coloque uma sirene externa o cliente deverá notificar a PSP ou GNR da sua área utilizando
para tal, impresso próprio.
http://www.gnr.pt/ficheiros/segPrivada/Exemplo_Mod_Com_alarme.pdf
https://www.psp.pt/depsegurancaprivada/Pages/documentos/espaco-publico.aspx?filter=Alarmes

Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
Incorporated Engineer, Especialista em equipamentos de Segurança
Técnico Superior de Segurança
Formador na área de Segurança

40
40

MANUAL SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS V4.1 2020

7.3.1) GRAUS DE SEGURANÇA
Os Sistemas de alarme de intrusão são qualificados em 4 graus de segurança. Quando
maior o grau maior a segurança. O grau corresponde a todo o sistema sendo que a definição
do grau é feita com o grau correspondente ao equipamento de menor valor. Ex. Um sistema
com central de grau 3 e detetores de grau 1, corresponde a um sistema de grau 1.

Grau 1 - Nível Baixo
É esperado que o intruso tenha poucos conhecimentos e tenha um número muito limitado de
ferramentas ao dispor.
São sistemas de alarme dotados de sinalização acústica, não conectados a central de
receção e monitorização de alarmes

Grau 2 - Nível Baixo a Médio
É esperado que o intruso tenha conhecimentos limitados e equipamentos eletrónicos pouco
sofisticados.
São sistemas para instalar em residências ou outros estabelecimentos e não obrigados a
estarem ligados a centrais de receção e monitorização de alarmes ou a centro de controlo.
É o grau máximo para sistemas sem fios.

Grau 3 – Nível Médio a Alto
É esperado que o intruso seja conhecedor dos sistemas e tenha uma ampla gama de
ferramentas e equipamentos eletrónicos.
São sistemas a instalar em empresas ou entidades industriais, comerciais e de serviços que
devam adotar medidas de segurança previstas no artigo 8.° da Lei n.° 34/2013, de 16 de
maio, e que estejam ligados a centrais de receção e monitorização de alarmes ou a centro
de controlo.

Grau 4 – Nível Alto
É esperado que o intruso, ou grupo, tenha grandes conhecimentos destes sistemas e tenha
capacidade para planear em detalhe a intrusão ou roubo. Tenha um vasto número de
ferramentas e equipamentos ao seu dispor.
São sistemas a usar em instalações classificadas de infraestruturas críticas, instalações
militares ou das forças e serviços de segurança, instalações de armazenamento de
explosivos e substâncias explosivas, instalações previstas nos artigos 8.° e 9.° e instalações
de depósito e guarda de valores e metais preciosos.
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7.4) VIDEOVIGILÂNCIA (Portaria nº 372/2012)

Tal como nos sistemas de alarme de intrusão, os sistemas de videovigilância também são
obrigatórios em Bancos, Ourivesarias, Lojas de Ouro, Bombas de Gasolina, farmácias, bares
e discotecas, ferro-velho, recintos desportivos, entre outros.
É obrigatória a colocação de sinalética própria no estabelecimento, a indicar a existência de
um sistema de videovigilância.
Já não é necessário realizar nenhuma notificação ou comunicação à CNPD.
De acordo com o RGPD, é o responsável pelo tratamento que deve analisar previamente se
o tratamento de dados pessoais, decorrente da utilização de um sistema de videovigilância,
cumpre os requisitos do RGPD e de outra legislação nacional que seja aplicável.
As câmaras não deverão abranger, áreas de espera em consultórios, áreas de descanso ou
lazer do pessoal, interior de elevadores, salas de aula e refeições, esplanadas, vestiários,
interior e acessos a casas de banho, interior de piscina ou ginásio. As câmaras não podem
também captar imagens da digitação de códigos de segurança em terminais de pagamento
nem incidir sobre a via pública ou a propriedade de terceiros.
Um sistema comum é composto por:
 Gravador digital com capacidade de diversos números de câmaras (há gravadores de 4,
8,16, 32, 64 câmaras). Poderão ter a possibilidade de ligar à internet para visualização
remota e ligação de entradas e saídas para interagir com outros sistemas.
Os gravadores podem gravar em modo 24h contínuo ou por horários definidos, ou por
contacto de entrada externa ou por deteção de movimento (mais usado). Podem ainda,
em alguns casos, reconhecer objetos, ter reconhecimento facial, reconhecimento de
passagens em sentido contrário, LPR (Licence Plate Recognition) e diversas outras
análises inteligentes.
 Disco(s) rígido(s) a colocar no gravador com capacidade para gravar 30 dias (ou 60 ou
90 dias em alguns casos, ver FAQ) vezes o número de câmaras do gravador.
 Câmaras de videovigilância que poderão ser de muitos géneros distintos como: fixas,
rotativas (denominadas por PTZ ou Speed Dome), com lentes varifocais, lente olho de
peixe, zoom, de exterior ou interior, com visão noturna, térmica, etc.
 Fontes de alimentação, cabos, acessórios e adaptadores.
 A Visualização pode ser feita com Monitor diretamente ligado ao gravador, pode ser feita
via software dedicado instalado em computador (local ou remoto) ou via APP para
smartphones.
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7.4.1) TIPOS DE TECNOLOGIAS E VANTAGENS DOS SISTEMAS DE
VIDEOVIGILÂNCIA EXISTENTES
DIGITAL

ANALÓGICO SD
(CVBS)

ANALÓGICO HD

TIPO
IP

SDI

CODIFICAÇÃO

Câmara ou Gravador
(NVR)

TIPOS DE
CODIFICAÇÃO

MJPEG, H.264, H.265

Câmara ou
Gravador
Sem
compressão

TRANSMISSÃO

Via rede IP digital,
pode ligar a switch

Transmissão
digital ponto
a ponto

Transmissão
analógica
ponto a
ponto

DELAY

Algum atraso

Sem atraso

Sem atraso

(Atraso na imagem)

RESOLUÇÃO
MAX.

> 30 Mpx

Ligação PTZ
(Pan/Tilt/Zoom)

Diretamente pelo
cabo de rede

QUALIDADE DE
IMAGEM
FICHA DE
LIGAÇÃO

AHD

HD-CVI

TVI-HD

960H

Gravador

Gravador

Gravador

Gravador

H.264

H.264

H.264

H.264

1080p (2
1080p
Mpx) 3G-SDI
(2 Mpx)
Necessita
Necessita
cabo
cabo
adicional (RS- adicional (RS485)
485)

Transmissão
Transmissão
analógica
analógica ponto
ponto a ponto
a ponto

Transmissão analógica
ponto a ponto

Sem atraso

Sem atraso

Sem atraso

4K
(8 Mpx)

4K
(8 Mpx)

960H

Pode usar
mesmo cabo

Pode usar
mesmo cabo

Necessita cabo
adicional (RS-485)

Excelente

Excelente

Boa

Muito Boa

Muito Boa

Fraca

RJ-45

BNC

BNC

BNC

BNC

BNC

TIPO DE CABO

UTP

RG59

RG
59

UTP
c/Ballu
ns

RG5
9

UTP
c/Ballu
ns

RG5
9

UTP
c/Balluns

RG59

UTP c/Balluns

DISTÂNCIAS
MÁXIMAS
(em metros)

100*
(entre Switch)

150

500

150

400

200

500

250

600

300

COMPATIBILID
ADE

Protocolo ONVIF Open
Source, altamente
Compatibilid Open Source,
compatível com
ade não
diversos
grande parte dos
garantida
fabricantes
fabricantes mundiais

Proprietário
DAHUA

Open Source,
usada por
muitas das
maiores marcas
mundiais

Dentro das
analógicas HD é
Sendo a tecnologia com
a que têm mais
mais anos continua a
fabricantes a
ser comercializada, no
apoiar,
entanto, para sistemas
excelente
novos é de evitar.
qualidadepreço

RESUMO

Sem dúvida a melhor
tecnologia e a que irá
desenvolver mais no
futuro. Tem um preço
mais alto e pode ter
algum atraso na
imagem.

Tecnologia
Rara em
Videovigilânc
ia. Muito
Usado em
Broadcast.
Preço
elevado.

Menor preço
entre as
analógicas
HD no
entanto a
qualidade
também
sofre um
pouco

Boa
qualidadepreço, no
entanto, só é
fabricado por
1 único
fabricante

PREÇO

Alto

Muito Alto

Médio

Médio

Médio

MELHOR
IMAGEM/
MELHOR

(EM
VIDEOVIGILÂNCIA)

RAZOÁVEL

RAZOÁVEL

QUALIDADEPREÇO

Opinião

QUALIDADE

EVITAR
PREÇO ALTO/
POUCOS
FABRICANTES

MELHOR
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7.4.2) RESOLUÇÕES DAS CÂMARAS DE VIDEOVIGILÂNCIA E QUADRO DE
DEFINIÇÕES
Nome

Resolução

Algumas Definições

7K (30 Mp)

7360x4128

Índice de proteção IP (Ingress Protection) - Proteção a água e poeiras
(Max: IP68)

4K (8 Mp)

3840x2160

Índice de proteção IK (External Impacts) – Proteção contra impactos
(Max: IK10)

5Mp

2560x1920

Anti Fog - Visualização mesmo em nevoeiro
WDR- Visualização mesmo contraluz (Wide Dynamic Range)

3Mp

2048x1536

LED IR - Iluminação com infravermelhos para visualização em
completa escuridão
Speed Dome PTZ - Movimentação: (Pan) vertical (Tilt) Horizontal e
Zoom

1080p (2Mp) 1920x1080
720p (1 Mp)

1280x720

Varifocal- Zoom ótico manual feito diretamente na câmara

960H

960x576

Lente- distância focal em mm. Quanto menor for o valor maior é a
abertura

PAL (TV)

720x576

PoE - Alimentação de 48V via cabo de rede (Power Over Ethernet)

4CIF

704x576

Onvif - Protocolo usado por grande parte dos maiores fabricantes
para sistemas IP. Existem diversas versões.

VGA

640x480

Wi-Fi - Câmara com capacidade de comunicação sem fios via wi-fi

CIF

352x288

QCIF

176x144

Dual-Stream- Capacidade de ter 2 tipos de qualidade. Assim poderá
visualizar as imagens mesmo com internet lenta com uma qualidade
mais baixa.

12 Pixels/m

25 Pixels/m

62 Pixels/m

125 Pixels/m

250 Pixels/m
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7.5) CONTROLO DE ACESSOS E CONTROLO DE ASSIDUIDADE

Os sistemas de controlo de acessos, apesar de não serem obrigatórios por lei, são muitas
vezes obrigatórios pelas próprias empresas pela sua eficácia no controlo de pessoas e bens.
O controlo de assiduidades, por sua vez, é obrigatório (mas não necessita de ser efetuado
eletronicamente).
Os dois sistemas por vezes fundem-se num só, o mesmo equipamento poderá servir tanto
para controlar acesso, ou seja, abrir portas ou outro tipo de barreiras, como funcionar como
picagem de ponto dos funcionários. No entanto são sistemas distintos na sua essência.

Existem, principalmente, 2 tipos distintos de aparelhos de controlo de acessos, Os
Standalone (solitários) e os Network que trabalham em rede.
Os Standalone são mais baratos, não necessitam de estar ligados a outros equipamentos,
mas também não permitem funções avançadas como o histórico de passagem de pessoas
nem controlo em tempo real.
Os sistemas em rede podem estar todos interligados e comunicarem entre si, podem dar
registos em tempo real, verificar histórico de passagem, controlo à distância e muitas outras
funcionalidades.
Este tipo de sistemas, de forma a validar o usuário podem usar diferentes métodos. Tais
como: Código PIN, Reconhecimento de voz, Biometria Física (Impressão digital,
reconhecimento facial, etc.) e Leitores de proximidade (Cartões RFID, Mifare, NFC, etc.)
O controlo de passagem pode ser feito usando diversos equipamentos. Podem ser
equipamentos a colocar em portas já existentes como eletroimans, testas elétricas, trincos
ou fechaduras elétricas, ou podem ser equipamentos próprios como é o caso de torniquetes.

Da mesma forma que os sistemas de alarme de intrusão, a norma EN 60839-11-1 determina
os mesmos 4 graus de segurança distintos.
De salientar que os sistemas de controlo de acessos eletrónicos devem estar interligados ao
sistema de deteção de incendio de forma a poderem abrir portas sempre que necessário.
Todas as intervenções de manutenção e assistência técnica de material e equipamento de
segurança devem ser anotados no livro de registos relativo ao sistema instalado.
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8) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM Security
• Lei nº 34/2013 alterada pela Lei nº 46/2019 ‐ Estabelece o regime do exercício da atividade de segurança
privada
• Decreto‐Lei nº 135/2014 alterada pela Lei nº 35/2019 ‐ Estabelece o regime jurídico dos sistemas de
segurança privada dos estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de salas ou de espaços
destinados a dança ou onde habitualmente se dance (discotecas e bares)
• Portaria nº 272/2013 alterada pela Portaria nº 105/2015 ‐ define os requisitos e o procedimento de
registo na DNPSP, das entidades de estudo e conceção, instalação e manutenção ou assistência técnica de
material e equipamento de segurança
• Portaria nº 273/2013 alterada pela Portaria nº 106/2015 – define as condições específicas da prestação
de serviços de segurança privada e os requisitos técnicos mínimos dos sistemas e medidas de segurança
obrigatórios
• Lei n.º 52/2013 alterada pela Lei nº 113/2019 ‐ Estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos (estádios)
• Portaria nº 374/2012 ‐ Estabelece o regime de instalação dos sistemas de proteção florestal e deteção de
incêndios florestais
• Portaria nº 373/2012 ‐ Aprova o modelo de avisos e simbologia da utilização de câmaras de vídeo pelas
forças e serviços de segurança em locais públicos
• Portaria nº 372/2012 ‐ Fixa os Requisitos Técnicos Mínimos das Câmaras Fixas e Portáteis de Videovigilância
• Lei n.º 54/2012 - Define os meios de prevenção e combate ao furto e de recetação de metais não preciosos
com valor comercial
• Lei n.º 9/2012 ‐ utilização de câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança em locais públicos de
utilização comum (locais públicos)
• Portaria nº 1164‐A/2007 ‐ aprova o modelo de aviso, a instalar em local visível nos táxis que possuam
videovigilância (táxis)
• Lei nº 33/2007 ‐ regula a instalação e utilização de sistemas de videovigilância em táxis (táxis)
• Lei nº 51/2006 ‐ regula a instalação e utilização de vigilância eletrónica rodoviária (autoestradas)
• Decreto‐lei nº 207/2005 ‐ regula os procedimentos relativos à instalação de sistemas de vigilância rodoviária
(autoestradas)
• Lei n.º 28/2004, de 16 de Julho de 2004 ‐ Reformula a Lei do Jogo, introduzindo normas de licenciamento e de
utilização de equipamentos eletrónicos de vigilância (casinos)
• Lei n.º 58 e 59/2019 ‐ Lei da Proteção de Dados Pessoais
• Decreto‐Lei nº 422/89 (ultima versão 12ª – DL 98/2018) ‐ Estabelece quais os sistemas de segurança a ter em
conta nos casinos e nas salas de jogos, designadamente no que respeita ao equipamento de vigilância e controlo.
Gravação de imagem. Avisos obrigatórios (casinos)
 Lei nº 41/2015 – Estabelece o regime aplicável ao exercício da atividade de construção

Elaborado por. Gonçalo P. F. Villa de Brito
Incorporated Engineer, Especialista em equipamentos de Segurança
Técnico Superior de Segurança
Formador na área de Segurança

46
46

MANUAL SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS V4.1 2020

9) LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM

Safety

 Decreto-lei n.º 220/2008 de 12 de novembro de 2008 alterado pelo Decreto-Lei nº 224/2015 e pela Lei
123/2019 – Regime Jurídico para a Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE)

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro alterado pela Portaria 135/2020 de 2 de junho 2020 –
Regulamento Técnico para a Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RT-SCIE)

 Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de abril - Concretiza a transferência de competências para os órgãos
municipais no domínio da proteção civil, ao abrigo das alíneas a) e d) do artigo 14.º da Lei n.º 50/2018, de
16 de agosto.
 Despacho n.º 2074/2009 de 15 de Janeiro - Critérios técnicos para determinação da densidade de carga de
incêndio modificada.
 Portaria n.º 773/2009 de 21 de Julho - Registo de entidades de comércio e instalação de equipamentos em
SCIE.
 Despacho n.º 10738/2011 de 30 de Agosto - Define os requisitos para acreditação pela ANPC dos técnicos
responsáveis pela comercialização, instalação e ou manutenção de produtos e equipamentos de SCIE.
 Despacho n.º 12037/2013 de 19 de Setembro de 2013 - Aprovação da Nota Técnica N.º 8 - Grau de
Prontidão dos Meios de Socorro.
 Despacho nº 12605/2013 de 3 de Outubro de 2013 - Aprovação da Nota Técnica 13 - redes secas e
húmidas.
 Despacho nº 13042/2013 de 14 de Outubro de 2013 - Aprovação da Nota Técnica 14 - Fontes
Abastecedoras de Água para o Serviço de Incêndio (SI).
 Despacho nº 14903/2013 de 18 de Novembro de 2013 - Aprovação da Nota Técnica 15 - Centrais de
Bombagem para o Serviço de Incêndio.
 Decreto-Lei nº 23/2014, de 14 de Fevereiro de 2014 Retificado pela Declaração de Retificação n.º
26/2014, de 14 de Abril de 2014 - Aprova o regime de funcionamento dos espetáculos de natureza artística
e de instalação e fiscalização dos recintos fixos destinados à sua realização bem como o regime de
classificação de espetáculos de natureza artística e de divertimentos públicos. Poderá consultar a
Declaração de Retificação ao Decreto-Lei, no documento seguinte "Declaração de Retificação n.º 26/2014,
de 14 de Abril de 2014."
 Decreto-Lei n.º 75/2006, de 27 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2014, de 13 de Maio de 2014 Estabelece os requisitos mínimos de segurança para os túneis da rede rodoviária transeuropeia e da rede
rodoviária nacional
 Decreto-Lei n.º 95/2019 - Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas
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10) NORMAS NACIONAIS (NP) E NORMAS EUROPEIAS (EN)
Partes da Norma EN-54
(Sistemas de Deteção de Incêndio)
1 Introdução

1

2 Equipamento de Controlo e Sinalização
3 Sirenes
4 Equipamentos de Alimentação de Energia
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Partes da Norma EN-50131
(Sistemas de Alarme de Intrusão e Pânico)

Detetores de Temperatura
Detetores de temperatura (descontinuado)
Detetores de fumo
Detetores de temperatura (descontinuado)
Componentes de Deteção - Métodos de teste
da sensibilidade
Detetores de chamas
Botoneiras manuais
Detetores Lineares
Compatibilidade entre componentes
Planeamento, Desenho, Instalação, Uso e
Manutenção
Alarme por Voz

Requisitos dos Sistemas
Detetores de intrusão - Passive Infrared
2-2 Detectors (PIR)
2-3 Requisitos para Detetores de Micro-ondas
Requisitos para Detetores dupla tecnologia
2-4 (PIR e Micro-ondas)
Requisitos para Detetores dupla tecnologia
2-5 (PIR e Ultrassónicos)
2-6 Contactos Magnéticos
2-7-1 Detetores de quebra de vidros (Acústico)
2-7-2 Detetores de quebra de vidros (Passivo)
2-7-3
2-8
2-9
2-10
2-11
3
4

Detetores de quebra de vidros (Ativo)
Detetores de Vibração
Detetores de feixe ativos
Contactos Magnéticos - Estado fechado
Detetores laser com reflexão (ALDDR)

17 Isoladores de Curto-Circuito

5-3

18 Equipamento de Entrada/Saída I/O
20 Detetores por Aspiração
Transmissão de Alarme e rotina de alarme de
21 avaria
22 Detetores de temperatura linear
23 Equipamentos visuais de Alarme

5-4
6

24 Altifalantes para sistemas de Alarme por Voz
Componentes utilizando ligações radioelétricas
25 (Wireless)
26 Detetores usando sensores de CO
27 Detetores de fumo em condutas

10

Equipamentos de Controlo e sinalização
Dispositivos de aviso
Requisitos para interligar equipamentos sem
fios (Wireless)
Compatibilidade em sistemas localizados em
instalações protegidas
Fontes de Alimentação
Conceção, Planeamento, Desenho,
Instalação e Manutenção
Sistemas/Equipamentos de névoa
Verificação de Alarme - Metodologia
Requisitos para Comunicações Bidirecionais
(SPT)

11
12

Sistemas de Alarme de Pânico
Requisitos e metodologias de configuração

7
8
9
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Partes da Norma EN-62676 (Sistemas de Videovigilância)
1-1
1-2
2-1
2-2
2-3
3
4
5

Requisitos dos Sistemas de Videovigilância
Requisitos para transmissão de vídeo
Protocolos de transmissão de Vídeo - Requisitos
Protocolos de transmissão de Vídeo - IP Baseado em HTTP e REST
Protocolos de transmissão de Vídeo - IP Baseado em Serviços Web
Interfaces Analógicas e Digitais
Conceção, Planeamento, Desenho, Instalação e Manutenção
Qualidade e especificações de Imagem

11-1
11-2

Requisitos dos Sistemas
Conceção, Planeamento, Desenho, Instalação e Manutenção

Partes da Norma EN-60839 (Sistema de Controlo de Acessos Eletrónico)

Normas portuguesas especificas
NP 4386
NP 4413
NP 1037
NP 4415

Símbolos gráficos para as plantas de emergência em SCIE
Manutenção de Extintores
Ventilação e Evacuação dos produtos de combustão com aparelhos de gás
Classificação dos aparelhos que utilizam combustíveis gasosos

NP 4513

SCIE - Requisitos do Serviço de Comercialização e Manutenção (opcional)
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11) SUMÁRIO DAS NECESSIDADES OBRIGATÓRIAS NOS VÁRIOS LOCAIS
Medidas de
autoproteção,
Extintores,
Sinalética,
Iluminação de
emergência

Outros
Dispositivos de
segurança
obrigatórios

Locais

Videovigilância

Deteção de Intrusão

Equipamento de
deteção de incêndio
e gás, Extinção de
incêndios

Empresas de centrais de
segurança e instalações
operacionais

Obrigatório
(30 dias)

Obrigatório (Grau 4)

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Central de controlo
Cofre‐forte
Porta blindada
Gerador

Obrigatório (Grau 3 e
ligados a forças de
segurança ou centrais
de segurança)

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Central de Controlo

Instituições de crédito
e
sociedades
financeiras

Obrigatório
(30 dias)

Conjuntos comerciais
e grandes superfícies
de comércio

Obrigatório
(30 dias)

Obrigatório (Grau 3 e
ligados centrais de
segurança)

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Central de Controlo

Joalharia,
ourivesarias, galerias
arte (>15.000€)

Obrigatório
(90 dias)

Obrigatório (Grau 3
ligados centrais de
segurança ou qualquer
grau não ligados a
central de segurança)

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Caixa‐forte ou
cofre: grau 3

Farmácias e postos
de
abastecimento de
combustível

Obrigatório
(30 dias)

Obrigatório (Grau 3
ligados centrais de
segurança ou qualquer
grau não ligados a
central de segurança)

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Bares e discotecas >
100 lugares

Obrigatório
(30 dias)

Não obrigatório

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Deteção de armas,
objetos
de uso proibido

Recintos desportivos
onde se realizem
espetáculos
desportivos

Obrigatório
(Sistemas IP)
(60 dias c/som)

Não obrigatório

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Controlo de
acessos

Armazenamento,
tratamento ou
valorização de metais
não preciosos

Obrigatório
(90 dias)

Não obrigatório

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

Outros Locais (Exceto
Habitação)

Não obrigatório
(30 dias)

Não obrigatório

Obrigatório
(com licenciamento
após 2009)

Obrigatório

É obrigatória a posse de Alvará/Certificado para a instalação destes equipamentos nomeadamente:
 Certificado/Alvará de Obras do IMPIC com as respetivas categorias (Incêndio, Sinalização).
 Certificado de Segurança Contra Incêndio da ANEPC para equipamento de prevenção contra incêndio.
 Certificado do Departamento de Segurança Privada da PSP para Alarmes de intrusão, Videovigilância
e Controlo de Acessos..
Lei n.º 41/2015, de 3 de junho
Caso a empresa instaladora ou o cliente (caso este tente instalar sozinho) não detenham os respetivos
certificados/Alvarás a instalação é considerada nula e poderá dar coimas avultadas ao cliente.
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12) PERGUNTAS FREQUENTES
Mesmo num condomínio é obrigatória a manutenção dos equipamentos de segurança?
A manutenção dos equipamentos de segurança contra incêndio é obrigatória em todos os locais sem exceção.
A manutenção deve ser efetuada, no mínimo, todos os anos por empresa certificada para tal. As coimas
poderão atingir 11.000€ .

Quem fiscaliza se um estabelecimento tem as condições de segurança necessárias e
devidamente instaladas?
As principais entidades fiscalizadoras são a ANEPC para o equipamento de segurança contra incêndio e a PSP
SIGESP para equipamento de videovigilância e intrusão. No entanto a ASAE também poderá fiscalizar.

Tenho um estabelecimento pequeno, sou obrigado a ter planta de emergência? E tem de ser
fotoluminescente?
Só é necessário ter plantas de emergência em casos em que o risco é mais elevado e é necessário um plano
de emergência. Se o estabelecimento for de 1ª categoria de risco não é necessária planta de emergência. Nos
casos em que é obrigatória planta de emergência não é obrigatória que a mesma seja fotoluminescente, no
entanto tem de ser de material rígido, não refletor e deverá ter iluminação de emergência nas proximidades.

Vou abrir um estabelecimento novo, mas num prédio antigo, anterior a 2008, com
licenciamento zero, mesmo assim tenho de cumprir com a legislação de segurança contra
incêndio?
Sim, tem de cumprir. Apesar do edifício ser antigo, o estabelecimento irá ser novo e ao efetuar o licenciamento
zero está a responsabilizar-se por ter tudo de acordo com a legislação á data de abertura do estabelecimento e
não da data de construção do edifício.

Tenho uma farmácia / bomba de gasolina / ferro-velho / loja de metais preciosos ou obras de
arte, há vários anos, tenho mesmo assim de cumprir com a legislação de segurança de 2013?
Sim, tem. Se esse local tiver iniciado a atividade depois de 1 de setembro de 2014 necessitava de cumprir logo
desde a sua abertura. Caso seja anterior, deveria adotar os sistemas às normas aplicáveis até 1 de setembro
de 2018.
Verifique a tabela do ponto 10 para saber o que necessita de implementar.

Fui abordado por um comercial de uma empresa com central e receção de alarme (CRA), que
me disse que por lei tenho de ter os equipamentos de segurança do meu estabelecimento de
rua ligados a uma central de segurança.
Na maioria dos estabelecimentos não existe qualquer obrigatoriedade dos sistemas de alarme estarem ligado a
uma central de segurança. É opcional. No entanto, não esquecer que, em alguns casos, se estiver ligado a
uma central de segurança o equipamento poderá até ter de ser mais dispendioso (grau 3) e que só funciona
com essa empresa.
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Num alojamento local sou obrigado a cumprir com a legislação de segurança contra
incêndio?
Os estabelecimentos de alojamento local devem cumprir com a legislação de segurança contra incêndios, no
entanto foram definidas regras específicas mais simples para aqueles que tenham capacidade inferior a 10
utentes. Ou seja, caso tenha menos de 10 utentes, apenas necessita do seguinte:


Extintor de incêndio. Aconselhável do tipo ABC de 6Kg com respetiva sinalização.



Manta ignífuga. Aconselhável no tamanho 150 x 150mm e com a respetiva sinalização.



Kit de primeiros socorros com respetiva sinalização.

Se o alojamento local tiver entre 10 e 30 utentes já terá de cumprir com toda a regulamentação.
Para mais informações sobre alojamento local vá ao site http://www.turismodeportugal.pt

Tenho a mesma loja desde 2001, sou obrigado a cumprir com a legislação contra incêndios?
É obrigado apenas em parte, ou seja, não obriga diretamente a instalação de equipamentos de deteção ou
extinção, mas, no mínimo é obrigado a ter as medidas de autoproteção, extintores, iluminação de emergência e
sinalização adequada. No entanto as medidas de autoproteção podem obrigar a ter medidas compensatórias.

O meu eletricista diz que me instala todo o sistema de deteção de incêndios, extintores,
sinalética, videovigilância etc, é possível?
A comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos de segurança obriga ao instalador a ter um
certificado próprio para tal. No caso de sistemas contra incêndio a certificação é passada pela autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no caso de sistemas de intrusão e videovigilância o
certificado é passado pelo SIGESP afeto á PSP.
Assim sendo, se a empresa do seu eletricista, e o seu eletricista, tiver a devida certificação, pode instalar, caso
contrário pode incorrer numa coima avultada.

Vou abrir um estabelecimento que irá ter gás, tenho de ter um sistema automático de deteção
de gás?
Só é obrigatório a instalação de deteção automática de gás nos locais de risco C onde funcionem aparelhos de
queima ou locais de armazenamento (Ex. Ponto de inflamação inferior a 21ºC armazenagem de mais de 20
litros). Basicamente, numa cozinha ou lavandaria, se tiver mais de 20kW de potencial total útil é obrigatório.
Numa farmácia ou laboratório se tiver mais de 10L de líquidos inflamáveis é obrigatório. (Poderá ver todos os
locais de risco C, e suas especificações na nota técnica nº5 da ANEPC)

Vou abrir um estabelecimento num centro comercial que já dispõe de todos os sistemas de
segurança, mesmo assim necessito de implementar toda a legislação de segurança?
Sim. No caso das medidas de autoproteção, o centro comercial tem as suas medidas e o seu estabelecimento
terá de ter as suas próprias. Relativamente aos sistemas de combate e deteção de incêndio, por vezes é
possível adicionar os detetores ou sprinklers ao sistema existente no centro comercial, mas terá de verificar as
normas do centro comercial em causa.

Os detetores de incêndio têm alguma validade?
1)

Apesar de em Portugal não haver nenhuma lei, como já existe noutros países a definir o prazo de validade
dos detetores, por norma, os fabricantes definem o mesmo para 10 anos. É certo que grande parte dos
detetores funcionam após esse prazo, no entanto a sua capacidade de deteção já não é tão eficaz como
inicialmente previsto. Os mesmos devem ser substituídos tendo em conta os prazos estabelecidos pelo
fabricante.
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