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PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Artº 4º - Vias de acesso aos edifícios com altura 
não superior a 9 m e a recintos ao ar livre

Artº 4º - Vias de acesso aos edifícios com altura não 
superior a 9 m e a recintos permanentes ao ar livre

2 - Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em
locais onde a rede viária existente não possa ser corrigida de
forma a satisfazer o disposto no número anterior, essa
distância máxima pode ser aumentada para 50 m.
REVOGADO

7 - Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em zonas
edificadas onde a rede viária existente não possa ser corrigida de
forma a satisfazer o disposto nos números anteriores, podem ser
aceites outras características das vias de acesso, desde que
devidamente fundamentadas e se garanta a operacionalidade dos
meios de socorro.

Artº 5º Vias de acesso a edifícios com altura superior a 9 m

4 — Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em zonas
edificadas onde a rede viária existente não possa ser corrigida de
forma a satisfazer o disposto nos números anteriores, podem ser
aceites outras características das vias de acesso, desde que
devidamente fundamentadas e se garanta a operacionalidade dos
meios de socorro.

TITULO II – CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Art.º 6º - Acessibilidade às fachadas

5 — Em qualquer caso os pontos de penetração devem permitir atingir 
os caminhos horizontais de evacuação e as suas dimensões mínimas 
devem ser de 1,2 × 0,6 m

5 — Em qualquer caso, os pontos de penetração devem permitir atingir 
direta ou indiretamente os caminhos horizontais de evacuação e as 
suas dimensões mínimas devem ser de 1,2 × 0,6 m.

7 — Todos os edifícios com utilizações-tipo da 4.ª categoria de risco 
devem possuir, no mínimo, duas fachadas acessíveis.

7 — Os pisos com área superior a 800 m2 de todos os edifícios
devem ter os pontos de penetração a que se refere o n.º 2 distribuídos
uniformemente, no mínimo, por duas fachadas acessíveis, exceto se
justificadamente, devido à inserção urbana do edifício, tal não possa ser
cumprido.

8 — Os pisos ou zonas de refúgio interiores devem possuir pontos de 
penetração e garantir o cumprimento do disposto nos nºs 2 a 5 do 
presente artigo.

8 — Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em zonas
edificadas onde a rede viária existente não possa ser corrigida de forma
a satisfazer o disposto nos números anteriores, podem ser aceites
outras características das acessibilidades às fachadas, desde
que devidamente fundamentadas e se garanta a operacionalidade dos
meios de socorro.

TITULO II – CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS

Correção a publicar em DRE: 
No quadro IV, segunda coluna, do artigo 7º, onde se lê: “C-2,d0” deve ler-se: “C-s2,d0”



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Art.º 12º - Disponibilidade de água

3 — Sem prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, 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.

3 — Sem prejuízo do estabelecido na legislação aplicável, 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,
situadas nas fachadas de acesso às viaturas de socorro, e das bocas de
alimentação das redes secas ou húmidas, quando existam.

5 — Nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores
delimitadores do lote, as bocas-de-incêndio devem ser instaladas a uma
cota de nível entre 0,6 e 1,0 m acima do pavimento, devendo prever-se
uma por cada 15 m de comprimento de parede, ou fração, quando esta
exceder os 7,5 m.

(Hidrantes exteriores)

5 — Nas paredes exteriores do edifício ou nos muros exteriores delimitadores do
lote, as bocas de incêndio
- devem ser instaladas a uma cota de nível entre 0,4 e 0,8 m acima do

pavimento, para que,
- no mínimo, fiquem localizadas a uma distância não superior a 30 m

das saídas do edifício que façam parte dos caminhos de evacuação,
- situadas nas fachadas de acesso às viaturas de socorro, e das bocas

de alimentação das redes secas ou húmidas, quando existam,
admitindo-se que

- em determinadas zonas urbanas possa ser exigido que a distância
máxima entre bocas de incêndio não seja superior a 40 m.

TITULO II – CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Art.º 12º - Disponibilidade de água

8 — Se não existir rede pública de abastecimento de água, os hidrantes
devem ser abastecidos através de depósito de rede de incêndios com
capacidade não inferior a 60 m3, elevado ou dotado de sistema de
bombagem, garantindo um caudal mínimo de 20 l/s por cada hidrante,
com um máximo de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa.

7 — Se não existir rede pública de abastecimento de água, os
hidrantes devem ser abastecidos através de depósito de rede de
incêndio com capacidade não inferior a 60 m3, gravítico ou dotado
de sistema de bombagem, garantindo cada hidrante, com um máximo
de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa, um caudal mínimo
de:

a) 20 l/s para marcos de água;
b) 8 l/s para bocas de incêndio DN 70;
c) 4 l/s para bocas de incêndio DN 50.

8 — Se não existir rede pública de abastecimento de água, admite-se
que em edifícios da 1.ª categoria de risco, em que não seja
possível garantir o referido no número anterior, o abastecimento dos
hidrantes seja assegurado pelas reservas de água, nomeadamente
poços, tanques ou cisternas, que abastecem o edifício.

TITULO II – CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS



PORTARIA 135/2020 Capitulo

14º - Critérios de segurança
5 — Todos os negativos destinados a atravessamentos técnicos, para os quais se exige resistência
ao fogo, devem ter sistema de selagem que, comprovadamente, assegure o mesmo grau de
resistência ao fogo do elemento atravessado.

15º - Resistência ao fogo de elementos estruturais

3 — Os edifícios ou partes de edifícios previstos no número anterior (edifícios, ou partes de
edifícios, com um só piso no plano de referência, afetos às utilizações-tipo II a XII, das 2.ª, 3.ª ou
4.ª categorias de risco) podem conter galerias sobrelevadas, desde que a área destas em
planta seja inferior a 20 % da área do piso no plano de referência

17º - Coexistência entre utilizações-tipo distintas

1 — Não é admitida a coexistência no mesmo edifício de uma utilização-tipo XII da 3.ª ou 4.ª
categoria de risco, com outra utilização-tipo, da 2.ª à 4.ª categoria de risco, com as seguintes
excepções:
a) Utilização-tipo II e VIII

20º-Isolamento e proteção de locais de risco B

Paredes (não resistentes) sem função de suporte
Pavimentos e paredes (resistentes) com função de suporte 

21º-Isolamento e proteção de locais de risco C

22º-Isolamento e proteção de locais de risco D

23º-Isolamento e proteção de locais de risco E

24º-Isolamento e proteção de locais de risco F

28º-Isolamento e proteção da caixa dos elevadores

4 — Nos edifícios com altura superior a 28 m, os elevadores podem comunicar diretamente com
as circulações horizontais comuns desde que satisfeitas as condições previstas no n.º 1, com
exceção dos prioritários de bombeiros que devem ser servidos por uma câmara corta-fogo
que contém os meios de combate a incêndio, podendo essa câmara ser comum à via
vertical de evacuação.

TITULO III – CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, 
ISOLAMENTO E PROTEÇÃO



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Art.º 51º - Cálculo do efectivo

5 — O efetivo de crianças com idade não superior a seis anos ou
de pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de
percepção e reação a um alarme, obtido com base no disposto nos
números anteriores, deve ser corrigido pelo factor 1,3 para efeito
de dimensionamento de vias de evacuação e saídas.

5 — O efetivo de crianças com idade não superior a 3 anos ou de
pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de perceção e reação
a um alarme, obtido com base no disposto nos números anteriores, deve
ser corrigido pelo fator 1,3 para efeito de dimensionamento de vias de
evacuação e saídas.

Artº 57º - Distâncias a percorrer nos locais

a) 15 m nos pontos em impasse, com excepção dos edifícios da
utilização-tipo I, unifamiliares da 1.ª categoria de risco, e outras
excepções constantes do título VIII, referentes às condições
específicas das utilizações-tipo II e XII;

b) 30 m nos pontos com acesso a saídas distintas, com excepção
das utilizações-tipo II, VIII, X e XII, relativamente aos quais se deve
atender ao disposto nas condições específicas do título VIII.

2 —
a)15 m nos pontos em impasse, com exceção dos edifícios da utilização -
tipo I, da 1.ª categoria de risco, e as exceções constantes do título VIII,
referentes às condições específicas das utilizações-tipo II e XII;

b) 30 m nos pontos com acesso a saídas distintas, com excepção das
utilizações-tipo II, VIII, X e XII, relativamente aos quais se deve atender ao
disposto nas condições específicas do título VIII.

c) Nas 2.ª, 3.ª ou 4.ª categorias de risco da utilização-tipo I, as
distâncias indicadas nas alíneas anteriores devem apenas ser
consideradas nas circulações horizontais comuns.

TITULO IV – CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Art.º 62º - Características das portas

1-
b) Dispensar o recurso a meios de desbloqueamento de ferrolhos
ou outros dispositivos de trancamento

1- As portas utilizáveis por mais de 50 pessoas devem:

b) Dispensar o recurso a meios de desbloqueamento de ferrolhos ou outros
dispositivos de trancamento, durante o período de funcionamento do
estabelecimento

4 — Estão excepcionadas do disposto na alínea b) do n.º 1 do
presente artigo, as portas:

a) Dispostas em locais destinados a tratamento psiquiátrico ou a
crianças ou adolescentes, desde que esses locais sejam sujeitos a
vigilância permanente e que a sua abertura imediata seja
assegurada em caso de necessidade;

4 — O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica às portas:

a) Dispostas em locais destinados a tratamento psiquiátrico ou em locais
em que haja necessidade de controlar o acesso de pessoas ao seu
exterior ou ao exterior do edifício, desde que esses locais sejam sujeitos
a vigilância permanente e que a sua abertura imediata seja assegurada em
caso de necessidade

12 — As portas de saída para o exterior dos edifícios, com
excepção dos afectos à utilização-tipo I unifamiliar, devem ser
dotadas de fechadura que possibilite a sua abertura pelo exterior,
encontrando-se as respectivas chaves disponíveis no posto de
segurança ou na portaria, visando a sua utilização pelas equipas
de segurança e pelos bombeiros. REVOGADO

TITULO IV – CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO



PORTARIA 135/2020 Capitulo

72º - Fontes centrais de energia de emergência Correção de texto

77º - Proteção dos circuitos das instalações de segurança Correção de texto

92º - Condutas de evacuação de efluentes de combustão Correção de texto

97º - Condutas de distribuição de ar Correção de texto

98º - Filtros Correção de texto

100º - Pressurização de recintos insufláveis Correção de texto

101º - Isolamento da casa das máquinas Correção de texto

TITULO V – CONDIÇÕES GERAIS DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

108º - Critérios gerais
1 — A sinalização deve obedecer à legislação nacional,
designadamente ao Decreto-lei n.º 141/95, de 14 de Junho, alterado
pela Lei n.º 113/99, de 3 de Agosto, e à Portaria n.º 1456-A/95, de
11 de Dezembro.

108º - Critérios gerais
1 — A sinalização é feita nos termos do Decreto -Lei n.º 141/95, de 14 de junho, na sua redação
atual, da Portaria n.º 1456 -A/95, de 11 de dezembro, e, nos casos não regulamentados, das
disposições das normas internacionais EN ISO 7010, ISO 3864 e ISO 16069.

110º - Formatos e materiais
As placas de sinalização indicam respectivamente proibição, perigo,
emergência e meios de intervenção, consoante o seu formato e cor,
devendo ser de material rígido fotoluminescente.

110º - Formatos e materiais
As placas de sinalização indicam proibição, perigo, emergência e meios de intervenção, consoante o
seu formato e cor, devendo ser de material rígido fotoluminescente, e serem ensaiadas de acordo
com referenciais normativos nacionais de estados membros da UE.

117º - Composição das instalações
117º - Composição das instalações
2–Os sistemas de deteção automática deverão cumprir os requisitos da EN54.

NP EN 54-1:1997 - sistemas de deteção e alarme de incêndio. Parte 1: Introdução. 
EN 54-1:2011  - Fire detection and fire alarm systems. Part 1: Introduction. 
NP EN 54-2:2014 - Sistemas de deteção e alarme de incêndio. Parte 2: Equipamento de controlo e sinalização. 
EN 54-3:2014 - Fire detection and fire alarm systems. Part 3: Fire alarm devices -Sounders. 
NP EN 54-4:2014 - Sistemas de deteção e alarme de incêndio. Parte 4: Equipamento de alimentação de energia. 
EN 54-5:2000 - Fire detection and fire alarm systems. Part 5: Heat detectors. Point detectors. 
EN 54-5:2000/A1:2002 - Fire detection and fire alarm systems. Part 5: Heat detectors. Point detectors.  
EN 54-7:2000 - Fire detection and fire alarm systems. Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, 
transmitted light or ionization. 
EN 54-7:2000/A1:2002 - Fire detection and fire alarm systems. Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, 
transmitted light or ionization. 
EN 54-7:2000/A2:2006 - Fire detection and fire alarm systems. Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, 
transmitted light or ionization. 
EN 54-10 :2002 - Fire detection and fire alarm systems. Part 10: Flame detectors. Point detectors. 
EN 54-10 :2002/A1:2005 - Fire detection and fire alarm systems. Part 10: Flame detectors. Point detectors. 
EN 54-11:2001 - Fire detection and fire alarm systems. Part 11: Manual call points. 
EN 54-11:2001/A1:2005 - Fire detection and fire alarm systems. Part 11: Manual call points. 

NP EN 54-25:2011 - Sistemas de deteção e alarme de incêndios.
Parte 25: Componentes utilizando ligações radioeléctricas. 

TITULO VI – CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS DE SEGURANÇA



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

122º - Centrais de sinalização e comando
1 — As centrais de sinalização e comando das instalações devem ser
situadas em locais reservados ao pessoal afecto à segurança do
edifício, nomeadamente no posto de segurança, quando existir, e
assegurar:

a)A alimentação dos dispositivos de acionamento do alarme;

b) A alimentação dos difusores de alarme geral, no caso de estes não
serem constituídos por unidades autónomas;

122º - Centrais de sinalização e comando
1 — As centrais de sinalização e comando das instalações devem ser situadas
em locais reservados ao pessoal afecto à segurança do edifício, nomeadamente
no posto de segurança, quando existir, e assegurar:

a)A alimentação dos dispositivos de acionamento do alarme, exceto nas
instalações de deteção, alarme e alerta de tecnologia com
transmissão radioelétrica de sinal;

b) A alimentação dos difusores de alarme geral, no caso de estes não serem
constituídos por unidades autónomas, exceto nas instalações de deteção,
alarme e alerta de tecnologia com transmissão radioelétrica de sinal;

123º - Fontes de energia de emergência

1 — As fontes de energia de emergência devem assegurar o
funcionamento das instalações de alarme no caso de falha na
alimentação de energia da rede pública, nas condições do artigo 72.º

123º - Fontes de energia de emergência

1 — As fontes de energia de emergência devem assegurar o funcionamento das
instalações de alarme no caso de falha na alimentação de energia da rede
pública, nas condições dos artigos 72.º e 73.º, sendo que nas instalações
de deteção, alarme e alerta de tecnologia com transmissão
radioelétrica de sinal, as fontes de energia de emergência devem
assegurar, no mínimo, o funcionamento da central de emergência.

TITULO VI – CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS DE SEGURANÇA



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

135º - Exigências de estabelecimento de instalações de
controlo de fumo
d) Os pisos situados no subsolo, desde que sejam acessíveis a público ou que
tenham área superior a 200 m2, independentemente da sua ocupação

135º - Exigências de estabelecimento de instalações de controlo
de fumo
d) Os pisos situados no subsolo, desde que possuam um efetivo superior a
200 pessoas ou que tenham área superior a 400 m2,
independentemente da sua ocupação

163º - Utilização de meios portáteis e móveis de extinção
3 — Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados
sempre que necessário e instalados em locais bem visíveis, colocados em
suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a uma altura não
superior a 1,2 m do pavimento e localizados preferencialmente:

163º - Utilização de meios portáteis e móveis de extinção
3 — Os extintores devem ser convenientemente distribuídos, sinalizados nos
termos do presente regulamento e instalados em locais desimpedidos
e de fácil acesso, em suporte ou nicho próprio, de modo a que o seu
manípulo fique a uma altura não superior a 1,2 m do pavimento ……

5 — As cozinhas e os laboratórios considerados como locais de risco C, nos 
termos do presente regulamento, devem ser dotados de mantas ignífugas em 
complemento dos extintores.

5 — As cozinhas e os laboratórios considerados como locais de risco C, nos
termos do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação
atual, devem ser dotados de mantas ignífugas em complemento dos extintores,
devendo o extintor ter uma eficácia mínima de 25F sempre que
sejam utilizados óleos ou gorduras vegetais ou animais.
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167.º - Alimentação das redes de incêndio
armadas do tipo carretel

1 — A rede de alimentação das bocas-de-incêndio deve
garantir, em cada boca-de-incêndio em funcionamento,
com metade das bocas abertas, até um máximo exigível de
quatro uma pressão dinâmica mínima de 250 kPa e
um caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s.

2 — A alimentação das bocas-de-incêndio deve, em geral,
ser assegurada por canalizações independentes a partir do
ramal de ligação do edifício à rede pública.
3 — Admite-se que, em zonas onde o sistema de
abastecimento público apresente garantias de continuidade
de pressão e caudal, as bocas-de-incêndio possam ser
alimentadas pela rede pública, para as utilizações-tipo das
1.ª e 2.ª categorias de risco.
4 — Nos restantes casos, as condições de pressão e de
caudal devem ser asseguradas por depósito privativo
associado a grupos sobrepressores que, quando accionados
a energia eléctrica, devem ser apoiados por fontes de
energia de emergência, nas condições do artigo 72.º
5 — A pressão da água nas redes de incêndio deve ser
indicada por meio de manómetros instalados nos seus
pontos mais desfavoráveis.

167.º - Alimentação das redes de incêndio armadas do tipo carretel

1 — A rede de alimentação das bocas de incêndio deve garantir, em cada boca de incêndio em funcionamento com
metade das bocas abertas, até um máximo exigível de quatro, um caudal instantâneo mínimo de 1,5 l/s.
2 — A pressão dinâmica a montante da boca de incêndio mais desfavorável deve assegurar o caudal instantâneo
mínimo referido no número anterior, sendo apenas aceite a instalação de bocas de incêndio com um
coeficiente de descarga K mínimo de 42 l/min.bar 0,5.

3 — O caudal instantâneo referido no n.º 1 pode ser reduzido até 1 l/s no caso de instalações abrangidas pelo artigo
14.º-A do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, e de instalações abrangidas pelo n.º
5 do presente artigo, devendo, nestes casos, utilizar–se obrigatoriamente carreteis com um coeficiente de
descarga K de 64 l/min.ba 0,5

4 — A alimentação das bocas de incêndio deve, em geral, ser assegurada por canalizações independentes a partir do
ramal de ligação do edifício à rede pública, de um ramal de ligação exclusivo ou de captação de água
própria.
5 — Admite-se que, em zonas onde o sistema de abastecimento público apresente garantias de
continuidade de pressão e caudal, as bocas de incêndio possam ser alimentadas pela rede pública,
para as utilizações-tipo das 1.ª ou 2.ª categorias de risco.
6 — Nos restantes casos, incluindo o da alimentação a partir de captação de água própria, as condições de pressão e
de caudal devem ser asseguradas por depósito privativo associado a grupos sobrepressores que, quando acionados
exclusivamente a energia elétrica, devem ser apoiados por fontes de energia de emergência, nas condições do artigo
72.º
7 — (Anterior n.º 5.)
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171.º - Depósitos da rede de incêndios e central de
bombagem
1 — ……..
2 — 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, em conformidade com as normas portuguesas ou, na sua falta, de
acordo com especificação técnica publicada por despacho do Presidente
da ANPC.

3 — Para os efeitos do número anterior, 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,
respectivamente, de 4 L/s e 350 kPa, com metade delas em
funcionamento, num máximo de quatro.

4 — As instalações de centrais de bombagem são consideradas locais de
risco F.

171.º - Depósitos da rede de incêndios e central de bombagem
1 — . . . . . . . . .
2 — 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 adequado à
categoria de risco da utilização -tipo, em conformidade com as normas em vigor
ou, na sua falta, com especificação técnica publicada por despacho do
presidente da ANEPC.

3 — Sempre que existam meios manuais de segunda intervenção abastecidos
pelo depósito privativo do serviço de incêndios, pode dispensar-se a operação dos
meios de primeira intervenção no cálculo da capacidade do depósito e da
potência do grupo sobrepressor.

4 — Para efeitos do número anterior, quando existam bocas de incêndio de
segunda intervenção em redes húmidas, o valor mínimo de caudal a considerar
na boca de incêndio mais desfavorável é de 3 l/s, com metade delas em
funcionamento, num máximo de quatro, sendo apenas aceites bocas de incêndio
com coeficiente de descarga K igual a 85 l/min.bar e devendo a pressão dinâmica
necessária a montante ser determinada com base neste valor.
5 — (Anterior n.º 4.)

TITULO VI – CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS DE SEGURANÇA

Atualização
Nota Técnica nº 15 – Centrais de bombagem para o serviço de incêndio



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

172º - Sistemas fixos de extinção automática de incêndios
Critérios gerais

4 — A concepção e a instalação dos sistemas obedecem ao estabelecido 
nos artigos seguintes deste capítulo, assim como às normas nacionais ou 
europeias em vigor, ou em especificação técnica publicada por despacho 
do Presidente da ANPC.

172º - Sistemas fixos de extinção automática de incêndios
Critérios gerais

4 — A conceção e a instalação dos sistemas obedecem ao estabelecido nos
artigos seguintes deste capítulo, assim como às normas em vigor e à
especificação técnica publicada por despacho do presidente da ANEPC.

NT16 – Sistemas automáticos de extinção de incêndio por água

Artigo 173.º - Utilização de sistemas fixos de extinção
automática por água
1 — Devem ser utilizados sistemas fixos de extinção automática de
incêndios por água através de aspersores, designados «sprinklers»:

b) Nas utilização-tipo II da 2.ª categoria de risco ou superior, com dois ou
mais pisos abaixo do plano de referência;

c) Nas utilizações-tipo III, VI, VII e VIII, da 3.ª categoria de risco ou
superior, em edifícios, com as excepções para a utilização-tipo VIII,
constantes das disposições específicas do capítulo VI do título VIII;

d) Na utilização-tipo VII(Hoteleiro e restauração) da 2.ª categoria de risco 
ou superior

Artigo 173.º - Utilização de sistemas fixos de extinção
automática por água
1 — Devem ser utilizados sistemas fixos de extinção automática de incêndios
por água através de aspersores, designados «sprinklers»:

b) Na utilização-tipo II da 3.ª categoria de risco ou superior, com um
ou mais pisos abaixo do plano de referência;

c) Nas utilizações-tipo III, VI, VII, VIII e XII da 3.ª categoria de risco
ou superior, em edifícios, com as exceções para a utilização-tipo VIII,
constantes das disposições específicas do capítulo VI do título VIII;

d) (Revogada.)
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174º - Características dos sistemas fixos de extinção
automática por água
3 — Os sistemas fixos de extinção automática por água devem:

a) Sem prejuízo de outros valores mais gravosos estabelecidos em
legislação própria, respeitar os valores constantes do quadro XXXVII

b) Utilizar aspersores calibrados, usualmente para 68º C, salvo
justificação em contrário;

c) Dispor de alimentação de água através de um depósito privativo do
serviço de incêndios e central de bombagem, com as características
referidas no presente regulamento, com excepção para a capacidade
máxima do depósito que deve ser em função do caudal estimado
para o sistema, de acordo com a alínea a), adicionado ao previsto
para o funcionamento da rede de incêndios armada.

174º - Características dos sistemas fixos de extinção
automática por água
3 — Os sistemas fixos de extinção automática por água devem:

a) Respeitar os valores constantes do quadro XXXVII abaixo ou
outros parâmetros de cálculo e os referenciais normativos constantes da
especificação técnica prevista no n.º 4 do artigo 172.º(NT 15-
Centrais de bombagem para o serviço de incêndio)

b) Utilizar aspersores calibrados, usualmente para 68 °C, ou os critérios
e referenciais normativos constantes da especificação técnica
prevista no n.º 4 do artigo 172.º;

c) Dispor de alimentação de água através de um depósito privativo do
serviço de incêndio e central de bombagem, com as características
referidas no presente regulamento, ou os critérios e referenciais
normativos constantes da especificação técnica prevista no n.º
2 do artigo 171.º (NT 14 – Fontes Abastecedoras de Água para
Serviço de Incêndio )
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175º - Utilização de sistemas fixos de extinção automática
de incêndios por agente extintor diferente da água
1 — Devem ser utilizados sistemas fixos com agentes extintores diferentes
da água, em conformidade com o referido nos n.º 2 e 3 do artigo 172.º ,
sempre que tal se justifique em função da classe de fogo e do risco
envolvido.

2 — Devem ainda ser protegidos por sistemas deste tipo as cozinhas cuja
potência total instalada nos aparelhos de confecção de alimentos seja
superior a 70 kW.

3 — Poderão também ser propostos sistemas deste tipo como medida
compensatória, nas condições referidas no n.º 2 do artigo 173.º

175º - Utilização de sistemas fixos de extinção automática
de incêndios por agente extintor diferente da água

1 — Devem ser utilizados sistemas fixos com agentes extintores diferentes da
água, em conformidade com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 172.º, sempre
que tal se justifique em função da classe de fogo e do risco envolvido.

2 — Devem, ainda, ser protegidos pelos sistemas referidos no número anterior
os blocos de confeção das cozinhas cuja potência total instalada nos
aparelhos de confeção de alimentos dos seus equipamentos elétricos
e eletromecânicos seja superior a 250 kW ou alimentados a gás
superior a 70 kW.

3 — Podem ser propostos sistemas do tipo referido no n.º 1 como medida
compensatória, nas condições referidas no n.º 2 do artigo 173.º

TITULO VI – CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS DE SEGURANÇA

2 — Podem ainda ser utilizados sistemas fixos de extinção automática por água como medida compensatória, nomeadamente no caso de:

a) Postos de transformação existentes, cuja localização não esteja conforme com os termos deste regulamento e cujos transformadores ou
dispositivos de corte utilizem como dielétrico líquidos inflamáveis;
b) Aberturas em paredes ou pavimentos resistentes ao fogo, designadamente quando através delas possam passar meios de transporte
móveis;
c) Locais de fabrico, armazenagem ou manipulação de produtos não reagentes com a água de forma perigosa;
d) Depósitos de líquidos ou gases inflamáveis;
e) Equipamentos industriais;
f) Todos os locais existentes que não possam cumprir integralmente as medidas passivas de segurança estipuladas no RT SCIE
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184.º - Utilização de sistemas automáticos de deteção de
gás combustível
Devem ser dotados de um sistema automático de detecção de gás
combustível:
a) Todos os locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima desse
tipo de gás ou sejam locais de armazenamento referidos no quadro
XXXV.
b) Todos os ductos, instalados em edifícios ou estabelecimentos da 2.ª
categoria de risco ou superior, que contenham canalizações de gás
combustível;
c) Todos os locais cobertos, em edifícios ou recintos, onde se preveja o
estacionamento de veículos que utilizem gases combustíveis;
d) 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.

184.º - Utilização de sistemas automáticos de deteção de gás
combustível

a) Os locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima desse tipo
de gás ou sejam locais de armazenamento referidos no quadro XXXV;

b) Os ductos, instalados em edifícios ou estabelecimentos da 2.ª categoria
de risco ou superior, que contenham canalizações de gás
combustível;

c) (Revogada.)
d) (Revogada.)

TITULO VI – CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS
E SISTEMAS DE SEGURANÇA



PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

193º - Critérios gerais

3 — Em edifícios e recintos existentes à data de entrada em vigor
deste regulamento, onde as características construtivas ou os
equipamentos e sistemas de segurança apresentem graves
desconformidades com o disposto no presente regulamento, podem
ser exigidas medidas compensatórias de autoprotecção mais
gravosas do que as constantes deste título, sempre que a entidade
competente o entenda.

193º - Critérios gerais

3 — Em edifícios e recintos existentes à data de entrada em vigor do
presente regulamento, onde as características construtivas ou os
equipamentos e sistemas de segurança apresentem insuficiências de
segurança elevadas quando comparadas com os níveis de
segurança alcançáveis pelo disposto no presente regulamento,
as mesmas devem ser elencadas pelo autor das medidas de
autoproteção, devendo este propor medidas de autoproteção
compensatórias, no sentido de minimizar estas insuficiências.

4 — As medidas de autoproteção compensatórias, referidas no número
anterior, devem ser analisadas pela entidade competente,
podendo esta exigir medidas de autoproteção adicionais.

TITULO VII – CONDIÇÕES GERAIS DE AUTOPROTEÇÃO
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Utilização-tipo Categoria de risco 
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I 
3ª (apenas espaços comuns) • •  •  •  
4ª (apenas espaços comuns) •  •  • • • 

II 
1ª • •      
2ª • •  •  •  

3ª e 4ª •  •  • • • 

III, VI, VIII, IX, X, XI, e 
XII 

1ª • •      
2ª •  • •  • • 

3ª e 4ª •  •  • • • 

IV, V, e VII 

1ª (sem locais de risco D ou E) • •      
1ª (com locais de risco D ou E) e 
2ª (sem locais de risco D ou E) 

•  • •  •  

2ª com locais de risco D ou E), 3ª e 4ª •  •  • • • 

 

Artigo 198.º - Concretização das medidas de autoproteção

Medidas de autoproteção exigíveis
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198.º - Concretização das medidas de 
autoproteção

3 — As medidas de autoprotecção são auditáveis a qualquer
momento, pelo que o RS deve fornecer a documentação e
facultar o acesso a todos os espaços dos edifícios e recintos à
entidade competente.

198.º - Concretização das medidas de 
autoproteção

3 — As medidas de autoproteção são auditáveis a qualquer
momento, pelo que o RS deve fornecer a documentação, em
suporte de papel ou digital, e facultar o acesso a todos os
espaços dos edifícios e recintos à entidade competente.
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200.º - Organização da segurança
3 — As medidas de autoprotecção são auditáveis a qualquer momento, pelo
que o RS deve fornecer a documentação e facultar o acesso a todos os
espaços dos edifícios e recintos à entidade competente.
4 — Durante os períodos de funcionamento das utilizações-tipo, o posto de
segurança que as supervisiona deve ser mantido ocupado, em permanência,
no mínimo por um agente de segurança.
5 — Nas situações em que seja exigível a existência de um plano de
emergência interno, deve ser implementado um Serviço de Segurança contra
Incêndio (SSI), constituído por um delegado de segurança com as funções de
chefe de equipa e pelo número de elementos adequado à dimensão da
utilização-tipo e categoria de risco, com a configuração mínima constante do
quadro XL.
6 — Nos estabelecimentos que recebem público das 3.ª e 4.ª categorias de
risco, o delegado de segurança, que chefia a equipa, deve desempenhar as
suas funções enquanto houver público presente, podendo os restantes
agentes de segurança ocupar-se habitualmente com outras tarefas, desde
que se encontrem permanentemente susceptíveis de contacto com o posto de
segurança e rapidamente
mobilizáveis.
7 — O SSI deve ser constituído, por iniciativa do RS, por pessoas de
reconhecida competência em matéria de SCIE, de acordo com padrões de
certificação para os vários perfis funcionais a integrar.

200.º - Organização da segurança
3 — As medidas de autoproteção devem estabelecer o dimensionamento das
equipas de segurança, de acordo com as características de exploração, de forma a
assegurar a sua correta implementação, conforme os pressupostos nelas previstos.
QUADRO XL - (Revogado.)

4 — O dimensionamento das equipas de segurança deve ser
fundamentado e aceite pela ANEPC, em sede de apreciação das medidas de
autoproteção.
5 — Durante os períodos de funcionamento das utilizações-tipo, o posto de
segurança que as supervisiona deve ser mantido ocupado em permanência, no
mínimo, por um elemento da equipa de segurança.
6 — Nas situações em que seja exigível a existência de um plano de emergência
interno, deve ser implementado um Serviço de Segurança contra Incêndio (SSI),
constituído por um delegado de segurança com as funções de chefe de equipa e
pelo número de elementos adequado à dimensão da utilização-tipo e categoria de
risco.
7 — Nos estabelecimentos que recebem público, o delegado de segurança deve
desempenhar as suas funções enquanto houver público presente, podendo, tal
como os restantes elementos da equipa de segurança, ocupar-se com outras
tarefas, desde que se encontrem permanentemente suscetíveis de contacto com o
posto de segurança e rapidamente mobilizáveis.
8 — (Anterior n.º 7.)
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201.º - Registos de segurança
2 — Os registos de segurança devem ser arquivados de modo a facilitar
as auditorias nos termos do n.º 3 do artigo 198.º, pelo período de 10
anos.

201.º - Registos de segurança
2 — Os registos de segurança devem ser arquivados pelo período mínimo de
10 anos, em suporte de papel ou digital, de modo a facilitar as
auditorias nos termos previstos no n.º 3 do artigo 198.º

206º - Formação em segurança contra incêndio

1 — Devem possuir formação no domínio da segurança
contra incêndio:
a) Os funcionários e colaboradores das entidades exploradoras 
dos espaços afectos às utilizações-tipo;
b) Todos as pessoas que exerçam actividades profissionais por 
períodos superiores a 30 dias por ano nos espaços afectos às 
utilizações-tipo;
c) Todos os elementos com atribuições previstas nas actividades
de autoprotecção.

206º - Formação em segurança contra incêndio

1 — . . . . . . 
a) . . . . . . .
b) As pessoas que exerçam atividades profissionais por períodos superiores

a 30 dias por ano nos espaços afetos às utilizações -tipo;
c) Os elementos com atribuições previstas nas atividades de autoproteção;
d) Os ocupantes dos fogos de habitação da utilização-tipo I das

3.ª ou 4.ª categorias de risco;
e) Os alunos e formandos da utilização-tipo IV que nela

permaneçam por um período superior a 30 dias;
f) Os frequentadores dos espaços da utilização-tipo IX

(desportivos e lazer) que neles permaneçam por um período
superior a 30 dias.
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207º - Simulacros
a) ….

b) Nas utilizações-tipo IV deve ser sempre realizado um exercício no início do
ano escolar;

c) Os exercícios devem ser devidamente planeados, executados e avaliados,
com a colaboração eventual do corpo de bombeiros em cuja área de actuação
própria se situe a utilização-tipo e de coordenadores ou de delegados da
protecção civil;

d) 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;

e) Deve ser sempre dada informação prévia aos ocupantes da realização de
exercícios, podendo não ser rigorosamente estabelecida a data e ou hora
programadas.

207º - Simulacros
a) ….

b) Sempre que for exigido simulacro para a utilização-tipo IV, de
acordo com o quadro XXXIX, o mesmo deve ocorrer no início do ano
escolar;

c) 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 do serviço municipal de
proteção civil respetivo;

d) …

e) …..
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209º - Arrecadações de condóminos

5 — A área máxima autorizada para a compartimentação de fogo é de 
800 m2.

14 — Os núcleos de arrecadações, obedecendo às respectivas
condições técnicas expressas neste regulamento, devem ser dotados de:

a) Iluminação de emergência;
b) Sinalização;
c) Sistema de alarme da configuração 2;
d) Extintores;

e) Rede de incêndios armada com bocas-de-incêndio do tipo carretel, se 
a sua área bruta for superior a 400 m2.

207º - Arrecadações de condóminos

5 — A área máxima da compartimentação corta-fogo de cada
agrupamento de arrecadações é de 400 m2.

14 — Os agrupamentos de arrecadações, respeitando as condições 
técnicas fixadas no presente regulamento, devem ser dotados de:

a) Iluminação de emergência, nas circulações horizontais comuns;
b) Sinalização, nas circulações horizontais comuns;
c) Sistema de alarme da configuração 2, cobrindo todos os espaços;
d) Extintores, nas circulações horizontais comuns;

e) (Revogada.)



TITULO VIII – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO

PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

213º - Vias de evacuação

Com exclusão das vias interiores das habitações, a largura mínima das
vias de evacuação que sirvam exclusivamente espaços afectos à
utilização-tipo I deve respeitar

• 1,2 m, para a 1ª categoria de risco,
• 1,4 m para as restantes categorias de risco.

213º - Vias de evacuação

Com exclusão do interior das habitações, a largura mínima das vias
de evacuação que sirvam exclusivamente espaços afetos à utilização-
tipo I deve respeitar

• 0,90 m para a 1.ª categoria de risco,
• 1,20 m para a 2.ª categoria de risco
• 1,40 m para as 3.ª ou 4.ª categorias de risco.



TITULO VIII – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO

PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

230º - Localização dos locais de risco D

1 — Para além das especificações constantes do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro:

a) Os espaços de internamento de doentes ou de alojamento de idosos
destinados a pessoas cuja mobilidade ou capacidades de percepção e
reacção a um alarme sejam mais limitadas, ou os ocupados por
crianças até seis anos de idade, devem situar-se em pisos próximos
do piso de saída para o exterior do edifício;

230º - Localização dos locais de risco D

1 — Para além das especificações constantes do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de Novembro:

a) Os espaços de internamento de doentes ou de alojamento de idosos
destinados a pessoas cuja mobilidade ou capacidades de perceção e
reação a um alarme sejam mais limitadas, ou os ocupados por crianças
com idade não superior a 3 anos, devem situar-se em pisos
próximos do piso de saída para o exterior do edifício;



TITULO VIII – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DAS UTILIZAÇÕES-TIPO

PORTARIA 1532/ 2008 PORTARIA 135/ 2020

Utilização-tipo VIII «Comerciais e gares de transportes»
258.º - Locais de risco específicos

-------

Utilização-tipo VIII «Comerciais e gares de transportes»
258.º - Locais de risco específicos

3 — No interior das gares de transporte rodoviário de
passageiros não é permitido o estacionamento de quaisquer
veículos pesados de transporte de mercadorias.



ANEXO I - DEFINIÇÕES

Tema será desenvolvido em Nota técnica



ANEXO II
RECINTOS ITINERANTES E 

PROVISÓRIOS



Artigo 2.º
Recintos itinerantes ou provisórios

1 — Para efeitos do disposto no presente anexo, a expressão «recintos itinerantes ou provisórios» é entendida nos 
termos da definição de «recintos», constante do n.º 58 do artigo 1.º do anexo I ao Regulamento Técnico de 
SCIE (RT -SCIE).

RECINTO: espaço delimitado destinado a diversos usos, nomeadamente estacionamentos, estabelecimentos, que recebem
público, industriais, oficinas e armazéns, podendo dispor de construções de carácter permanente, temporário ou itinerante.

2 — Os recintos itinerantes ou provisórios podem ser:
a) Cobertos;
b) Ao ar livre;
c) Com lugares sentados para o público, com bancadas ou cadeiras;
d) Sem lugares sentados para o público, sem bancadas ou cadeiras.

3 — Os recintos itinerantes ou provisórios podem conter construções permanentes de edificações, às quais se 
aplicam as condições de SCIE previstas no RT -SCIE.

RECINTOS ITINERANTES E PROVISÓRIOS – ÂMBITO DE APLICAÇÃO







Condições de 
instalação

Condições de 
exploração

Condições exteriores comuns
Condições de comportamento ao fogo, isolamento e proteção

Condições de evacuação
Condições das instalações técnicas

Condições dos equipamentos e sistemas de segurança

Condições de autoproteção

RECINTOS ITINERANTES E PROVISÓRIOS



Condições exteriores comuns
• Vias de acesso aos recintos
• Zonas de segurança
• Disponibilidade de água
• Grau de prontidão do socorro

Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e proteção
• Reação ao fogo de tendas e estruturas insufláveis
• Resistência ao fogo de elementos incorporados em instalações

Condições gerais de evacuação
• Cálculo do efetivo
• Critérios de dimensionamento
• Lugares destinados ao público
• Número de saídas
• Distribuição e localização das saídas
• Largura das saídas e dos caminhos de evacuação
• Distâncias a percorrer
• Locais de risco D
• Características dos caminhos de evacuação horizontais e verticais
• Características das guardas dos caminhos de evacuação elevados

Condições gerais das instalações técnicas
• Fontes centrais de energia de emergência
• Quadros elétricos e cortes de emergência
• Proteção dos circuitos das instalações de segurança
• Aparelhos de aquecimento autónomos de combustão
• Instalação de aparelhos de confeção de alimentos
• Instalação de gás combustível

Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança
• Sinalização
• Iluminação de emergência
• Meios de primeira intervenção – Utilização de meios portáteis e móveis 

de extinção
• Posto de segurança

RECINTOS ITINERANTES E PROVISÓRIOS – CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO



Artº 6º - Grau de prontidão de socorro

O licenciamento e a localização dos recintos itinerantes ou provisórios classificados na
3ª ou 4ª categoria de risco dependem do grau de prontidão de socorro do corpo de
bombeiros local, devendo cumprir o disposto no artigo 13.º do RT-SCIE

Distância e tempo máximo 
a percorrer entre corpo 

bombeiros e UT

Até 10 Kms

Tempo máximo até 
10 m após despacho 

do 1º alarme

Veículos (< 10 minutos)

1 VUCI (5p.)

1 ABSC (2 p.)

Veículos (< 15 minutos)

1 VE ou PE (2 p.)

1 VTTU (2p.)

1 VCOT (2p.)

CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS



Elemento Reação ao fogo

Cobertura

C-s2, d0
Cobertura dupla interior

Paredes da tenda

Paredes das estruturas insufláveis

Claraboias Material rígido D-s2, d0

Faixas laterais c/ 
transparências

• materiais flexíveis de espessura igual ou inferior a 5 mm
• área total não ultrapasse 20% da área total da tenda ou

do insuflável e estejam afastadas umas das outras com
uma distância superior a 3,5 m

D-s3, d0

Artº 7º
Reação ao fogo de tendas e estruturas insufláveis

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, 
ISOLAMENTO E PROTEÇÃO



Artº 29º
Posto de segurança

Nos recintos itinerantes ou provisórios classificados na 3ª ou 4ª categoria de risco, 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, não se aplicando outros requisitos de

segurança, previstos no RT-SCIE.

CONDIÇÕES GERAIS DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA



REGISTOS DE SEGURANÇA
• Registo de ocorrências
• Comprovativo do cumprimento da manutenção dos equipamentos de SCIE

PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 
• Artº 202º RT SCIE

PLANO DE EMERGÊNCIA
ORGANIZAÇÃO
• Organização das equipas de segurança
• Indicação das entidades internas e externas a contactar em caso de emergência
PLANO DE ATUAÇÃO
• Organização das operações em caso de emergência
• Identificação dos riscos
• Procedimentos a adotar perante um alarme
• Planificação dos alarmes e transmissão do alerta
• Coordenação das operações de evacuação
• Ativação de meios de 1ª intervenção
PLANO DE EVACUAÇÃO
• Procedimento relativos às operações de evacuação
• Referenciação das vias de evacuação, zonas de refúgio e pontos de encontro

MEMÓRIA DESCRITIVA
Documento de demonstração do cumprimento das condições técnicas de SCIE previstas
• Memória descritiva e justificativa
• Planta de localização
• Planta de implantação com: efetivo, acessos a viaturas de socorro, saídas de emergência, equipamentos de SCIE

CONDIÇÕES DE AUTOPROTEÇÃO
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CONDIÇÕES DE AUTOPROTEÇÃO

Medidas de Autoproteção de recintos
QUALIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO

Artigo 15.º-A Projetos de SCIE e medidas de autoproteção

1 — A responsabilidade pela elaboração dos projetos de SCIE e das medidas de autoproteção referentes a
edifícios e recintos classificados nas 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco, decorrentes da aplicação do
presente decreto-lei e portarias complementares, tem de ser assumida exclusivamente por:

• arquitecto, reconhecido pela Ordem dos Arquitectos (OA) ou
• engenheiro, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros (OE), ou
• engenheiro técnico, reconhecido pela Ordem dos EngenheirosTécnicos (OET)

com certificação de especialização declarada para o efeito de acordo com os requisitos que tenham sido objeto de
protocolo entre a ANEPC e cada uma daquelas associações profissionais.



Artigo 32.º
Atualização das medidas de autoproteção

1 — As entidades responsáveis pelos recintos itinerantes devem atualizar
• os contactos de emergência,
• as plantas de localização e de implantação,

nas condições estabelecidas no n.º 9 do artigo 31.º do presente anexo, e outras informações relevantes das
medidas de autoproteção aprovadas, sempre que a localização do recinto itinerante seja alterada.

2 — A atualização referida no número anterior deve ser comunicada ao município, quanto à 1.ª categoria
de risco, ou à ANEPC, quanto às 2.ª, 3.ª ou 4.ª categorias de risco, até oito dias antes da entrada em
funcionamento, não estando sujeita ao pagamento de nova taxa.

CONDIÇÕES DE AUTOPROTEÇÃO



Artigo 33.º
Vistoria

A realização de vistoria das condições de segurança contra incêndio aos recintos itinerantes ou provisórios, nomeadamente da
verificação da implementação das medidas de autoproteção e das condições técnicas de SCIE previstas no presente anexo, está
sujeita ao disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual.

Artigos 64.º e 65.º do regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro:
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO

Ou

legislação especial: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

CONDIÇÕES DE AUTOPROTEÇÃO



Artigo 34.º
Inspeções

1 — Os recintos itinerantes ou provisórios não estão sujeitos às inspeções regulares previstas no n.º 4 do artigo 19.º do
Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual.

2 — Os recintos itinerantes ou provisórios estão sujeitos a inspeções extraordinárias, durante o seu funcionamento, a
realizar pela ANEPC ou pelo município, quanto à 1.ª categoria de risco, nos termos do n.º 6 do artigo 19.º do Decreto -Lei
n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual.

3 — As entidades responsáveis pelos recintos itinerantes ou provisórios devem assegurar a regularização das condições que
não estejam em conformidade com o presente anexo, dentro dos prazos fixados nos relatórios das inspeções referidas no
número anterior.

CONDIÇÕES DE AUTOPROTEÇÃO



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
COMPLEMENTAR



ATUALIZAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS

ATUALIZAÇÃO 
01 - Utilizações-Tipo de edifícios e recintos
02 - Competências e Responsabilidades em SCIE
03 - Processos de SCIE
04 - Simbologia gráfica para plantas de SCIE
05 - Locais de risco
06 - Categorias de risco
07 - Hidrantes exteriores
08 - Grau de prontidão dos meios de socorro (DRE)
09 - Sistemas de proteção passiva – Selagem de vãos, aberturas para passagem de cablagens e 
condutas
10 - Sistemas de proteção passiva – Portas resistentes ao fogo
11 - Sinalização de segurança
12 - Sistemas automáticos de deteção de incêndio
13 - Redes secas e húmidas (DRE)
14 - Fontes de abastecimento de água para o Serviço de Incêndio (DRE)
15 - Centrais de bombagem para o Serviço de Incêndio (DRE)
16 - Sistemas automáticos de extinção de incêndio por água (DRE)
17 - Sistemas automáticos de extinção de incêndio por agentes gasosos (DRE)
18 - Sistemas de cortina de água
19 - Sistemas automáticos de deteção de gás
20 - Posto de Segurança
21 - Planos de Segurança
22 - Plantas de Emergência

Disponíveis em www.prociv.pt
a partir de dia 01 de Agosto



PEDIDOS DE PARECER



Projetos de edifícios e recintos,
cujo pedido de licenciamento ou apresentação de comunicação prévia tenham
ocorrido até à data da entrada em vigor da presente portaria, regem-se pela
legislação vigente à data da sua apresentação.

ARTIGO 5º - NORMA TRANSITÓRIA

Portaria 1532/2008 01/ agosto/2020 Portaria 135/2020
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RJ e RT SCIE
Registo de entidades 773
Registo de técnicos autores
Reconhecimento de ações formação
Credenciação de técnicos e bombeiros
Credenciação técnicos 1ª CR

Notas técnicas
Cadernos técnicos
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CREDENCIAÇÃO DE ENTIDADES – 2ª, 3ª, 4ª CR

Portaria n.º 148/2020 de 19 de junho (EMVIGOR A PARTIR DE 19/JULHO)
3ª alteração à Portaria n.º 64/2009, de 22 de janeiro, que estabelece o regime de credenciação de entidades para
a emissão de pareceres e para a realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra
incêndio em edifícios.

Técnicos municipais Bombeiros profissionais Bombeiros voluntários

Todos serviços de 2ª, 3ª e 4ª CR Inspeções regulares de 2ª CR

Arquitectos, Engenheiros ou Engenheiros civis
• Mínimo cargo de adjunto técnico
• subchefe de 1.ª classe;

• Quadro de comando
• Oficial bombeiro
• Bombeiros de 1ª

Inscritos nas Ordens profissionais Mínimo: 12º ano Mínimo: 12º ano

Formação especifica dada pela ANEPC Formação especifica Formação especifica



ARTIGO 15º-A – PROJETOS DE SCIE E MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO

Até á existência de Protocolos com Ordens profissionais, mantém-se apenas a

obrigatoriedade de projetos e medidas de autoproteção de edifícios e recintos

classificados nas 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco serem assumidos exclusivamente por um

arquitecto, engenheiro, ou engenheiro técnico, inscrito em ordem profissional.

REGISTO DE TÉCNICOS AUTORES NA ANEPC



ACESSO AOS SERVIÇOS



ACESSO A INFORMAÇÃO – WWW.PROCIV.PT



800 203 203

scie@prociv.pt

www.prociv.pt

http://scie.prociv.pt


