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PROJECTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

 

Requerente:  Santa Casa da Misericórdia de Gouveia 

Obra:   Ampliação de Lar de Idosos  

Local:  São Pedro, Gouveia 

 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

I – INTRODUÇÃO 

 Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa, ao Projecto de Segurança Contra Incêndios, 

previsto para a obra de ampliação do lar de idosos, cujo requerente é a Santa Casa da Misericórdia de 

Gouveia. 

 O presente estudo baseia-se no projecto de arquitectura e destina-se a fazer parte do processo de 

certificação das condições de segurança contra o risco de incêndio, dando cumprimento à demais legislação 

de segurança contra incêndios em vigor. 

 

1.1. Objectivos 

 Pretende-se, desta forma, indicar que foi conferido ao referido edifício um nível de segurança 

necessário quer à protecção física dos ocupantes, quer à das instalações contra riscos resultantes de 

incêndio e ainda, prever e organizar todos os meios materiais e humanos necessários a essa protecção, de 

acordo com a legislação regulamentar aplicável. 

 Este estudo baseia-se nas medidas de segurança contra riscos de incêndio constantes nas 

seguintes normas, recomendações e prescrições aplicáveis: 

 Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Decreto Lei n.º 224/2015, de 9 de 

Outubro); 

 Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008 de 29 de 

Dezembro); 

 Prescrições mínimas de colocação e utilização da sinalização de segurança e de saúde no trabalho 

(Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro); 

 Notas Técnicas do Serviço Nacional de Bombeiros; 

 Normas Portuguesas e Projectos de Normas Portuguesas. 

 

 E visa essencialmente, preconizar um conjunto de soluções, tendo em vista: 

 Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios; 

 Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, 

nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão; 

 Facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco; 

 Permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro. 
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1.2. Localização 

 O edifício em estudo encontra-se localizado em São Pedro, Gouveia, união das freguesias de São 

Pedro e São Julião, concelho de Gouveia. 

 

1.3. Características e Descrição 

1.3.1. Caracterização 

 A ampliação do edifício em estudo destina-se a lar de idosos, constituído por dois pisos, dispondo de 

zonas de quartos, salas de actividades, sala de refeitório e compartimentos de apoio às actividades 

desenvolvidas. 

 

1.3.2. Descrição funcional 

 O edifício é constituído por dois pisos, desenvolvendo-se do seguinte modo: 

 Piso -1: 

- Capela 

- Sala de estar 

- Caldeiras 

- Arrecadação com pia de despejo 

- Instalação sanitária acessibilidade total 

- Instalação sanitária masculinos (residentes) 

- Instalação sanitária masculinos (residentes) 

- Instalação sanitária femininos (residentes) 

- Apoio às actividades 

- Instalação sanitária femininos (residentes) 

- Garagem 

- Circulação 

- Lavandaria 

- Produtos descartáveis/papel 

- Armazém de roupas 

- Materiais indiferenciados 

 

 Piso 0: 

- 15 Quartos simples com instalação sanitária 

- 10 Quartos duplos com instalação sanitária 

- 5 Quartos triplos com instalação sanitária 

- Sala de estar com copa 

- Instalação sanitária masculinos (visitantes) 

- Instalação sanitária femininos (visitantes) 

- Circulação 

- Sala de pessoal 

- Vestiário feminino 



 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Cândido dos Reis nº 14 – 6270 467 Seia / Telefone 238311818 / E-mail: senaprojectos@gmail.com 

- Balneário feminino 

- Instalação sanitária feminino 

- Átrio 

- Espaço vigilante 

- Produtos limpeza 

- Arrecadação produtos limpeza 

- Vestiário masculino 

- Balneário masculino 

- Instalação sanitária masculino 

- Recepção 

- Arquivo 

- Pia hospitalar (sujos) 

- Banho ajuda 

- Sala de estar com copa 

- Cozinha (limpos) 

- Cozinha (sujos) 

- Arrecadação géneros 

- Instalação sanitária masculino (pessoal) 

- Instalação sanitária feminino (pessoal) 

- Arrecadação géneros stock 

- Refeitório 

- Sala de actividades 

- Instalação sanitária masculino (visitantes) 

- Instalação sanitária feminino (visitantes) 

- Sala com copa 

- Instalação sanitária feminino (residentes) 

- Instalação sanitária masculino (residentes) 

- Gabinete médico 

- Instalação sanitária 

- Director técnico 

- Arrecadação 

- Arrecadação com pia de despejo 

- Instalação sanitária acessibilidade total 

 

1.4. Classificação e identificação do risco 

1.4.1. Locais de risco 

 Os locais do edifício são classificados, de acordo com a natureza do risco, do seguinte modo: 
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→ Local de risco A 

Local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem simultaneamente as seguintes 

condições: 

 O efectivo não exceda 100 pessoas; 

 O efectivo de público não exceda 50 pessoas; 

 Mais de 90% dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de 

percepção e reacção a um alarme; 

 As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam 

riscos agravados de incêndio. 

 

→ Local de risco B 

Local acessível ao público ou ao pessoal afecto ao estabelecimento, com um efectivo superior a 100 

pessoas ou um efectivo de público superior a 50 pessoas, no qual se verifiquem simultaneamente as 

seguintes condições: 

 Mais de 90% os ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de 

percepção e reacção a um alarme; 

 As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam 

riscos agravados de incêndio. 

 

→ Local de risco C 

Local que apresenta riscos particularmente agravados de eclosão e de desenvolvimento de incêndio 

devido, quer às actividades nele desenvolvidas, quer às características dos produtos, materiais ou 

equipamentos nele existentes, designadamente à carga de incêndio modificada, à potência útil e à 

quantidade de líquidos inflamáveis e, ainda, ao volume dos compartimentos. 

 

→ Local de risco D 

Local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas ou destinado a receber 

crianças com idade não superior a seis anos ou pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de 

percepção e reacção a um alarme. 

 

→ Local de risco E 

Local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas não apresentem as 

limitações indicadas nos locais de risco D. 

 

→ Local de risco F 

Local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de actividades sociais relevantes, 

nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e controlo. 

 

Em conformidade com o estipulado no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de Outubro, no 

presente edifício em estudo temos a seguinte classificação dos locais: 
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Piso 
 

 

Local 
 

Local de Risco 

Piso -1 - Capela 
- Sala de estar 
- Caldeiras 
- Apoio às actividades 
- Garagem 
- Lavandaria 
- Produtos descartáveis/papel 
- Armazém de roupas 
- Materiais indiferenciados 

D 
D 
C 
A 
C 
C 
C 
C 
C 

Piso 0 - 15 Quartos simples com I.S. 
- 10 Quartos duplos com I.S. 
- 5 Quartos triplos com I.S. 
- Sala de estar com copa 
- Sala de pessoal 
- Vestiário feminino 
- Espaço vigilante 
- Vestiário masculino 
- Recepção 
- Sala de estar com copa 
- Cozinha (limpos) 
- Cozinha (sujos) 
- Refeitório 
- Sala de actividades 
- Sala com copa 
- Gabinete médico 
- Director técnico 

D 
D 
D 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
D 
C 
C 
D 
D 
D 
A 
A 

 

 

1.4.2. Factores de classificação de locais de risco 

 De acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de Outubro, o 

edifício apresenta a seguinte utilização tipo: 

 UT V – Hospitalares e lares de idosos. 

 

 No anexo III do Decreto-Lei n.º 224/2015, define que a Categoria de Risco. 

 Para a UT V (Quadro IV) depende dos seguintes factores de classificação: 

 Altura da utilização – tipo; 

 Efectivo; 

 Efectivo em locais de risco D ou E; 

 Locais de risco D ou E com saídas independentes directas ao exterior ao nível do plano de 

referência (aplicável apenas à 1.ª categoria de risco). 

 

1.4.3. Categorias de risco 

 Considerando que o edifício pertencente à UT V, tem-se: 

 Altura inferior a 9 metros; 

 Efectivo inferior a 100 pessoas; 

 O efectivo em locais de risco D é superior a 25 pessoas e inferior a 100 pessoas. 
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 De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 224/2015, o estabelecimento 

pertence à 2.ª categoria de risco. 

 

 

II – CONDIÇÕES EXTERIORES 

2.1. Vias de acesso 

 As vias de acesso, que permitem a aproximação e manobra das viaturas dos bombeiros, 

possibilitam o estacionamento a uma distância inferior a 30 metros de qualquer das saídas do edifício que 

fazem parte dos caminhos de evacuação. 

 O edifício é servido por arruamentos que permitem a operação das viaturas de socorro, satisfazendo 

as condições previstas no n.º 3 do artigo 4.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 

2.2. Acessibilidade às fachadas 

 As paredes exteriores do edifício, através das quais se prevê ser possível realizar operações de 

salvamento de pessoas e de combate a incêndio, não dispõem de elementos salientes que possam dificultar 

o acesso aos pontos de penetração no edifício, nem os pontos de penetração possuem grades, grelhagens 

ou vedações que possam impedir a sua transposição. 

 Na generalidade, os pontos de penetração do edifício serão as portas e as janelas, sendo que existe 

pelo menos um ponto de penetração por cada 800m
2
 ou fracção (n.º 2 do artigo 6.º do Anexo à Portaria n.º 

1532/2008. 

 Os pontos de penetração permitem atingir os caminhos horizontais de evacuação e as suas 

dimensões são superiores a 1,20x0,60m
2
. 

 

2.3. Limitações à propagação do incêndio pelo exterior  

 De modo a limitar a propagação de incêndios, devem os revestimentos exteriores aplicados 

directamente sobre as fachadas, apresentarem uma classe de reacção ao fogo D-s3d1, os elementos 

transparentes das janelas apresentar uma classe de reacção ao fogo C-S2d0, e a caixilharia apresentar uma 

classe de reacção ao fogo D-s3d0. 

Encontra-se salvaguardada a distância limite entre vãos sobrepostos das fachadas (n.º 2 do art.º 7º 

do Anexo à Portaria n.º 1532/2008). 

 O edifício confronta com outros mas não foram contempladas medidas mínimas de resistência ao 

fogo pois a distância entre edifícios é superior à indicada no quadro II da (alínea a) do n.º 8 do artigo 7.º do 

anexo à Portaria n.º 1532/2008). 

 

2.4. Disponibilidade de água para os meios de socorro 

 O fornecimento de água para abastecimento dos veículos de socorro é assegurado por hidrante 

exterior (boca-de-incêndio), a implantar no arruamento envolvente, conforme localização nas peças 

desenhadas anexas. 

 A boca-de-incêndio tem como função o reabastecimento do auto-tanque dos bombeiros durante as 

operações de combate a um eventual foco de incêndio no estabelecimento.  
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III – RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

3.1. Resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados em instalações 

 Os elementos estruturais do edifício devem possuir uma resistência ao fogo que garanta as suas 

funções de suporte de cargas, de isolamento térmico e de estanquidade durante um período de tempo 

considerado suficiente. 

 A resistência ao fogo dos elementos estruturais do edifício será garantida por um correcto 

dimensionamento de todos os elementos de suporte da sua estrutura, com a finalidade de minimizar os 

riscos de colapso, nomeadamente durante o período necessário à evacuação das pessoas e às operações 

de combate ao incêndio. 

 De acordo com previsto no n.º 1 do artigo 15.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008, os elementos 

estruturais apresentarão a resistência ao fogo que a seguir se indica: 

 UT V (Hospitalares e lares de idosos): R60/ REI 60 (2.ª categoria de risco). 

 

3.2. Compartimentação geral corta-fogo 

 Em regra, os edifícios devem ser compartimentados por paredes guarda-fogo e pavimentos com 

uma resistência ao fogo adequada para fraccionar a carga de incêndio do seu conteúdo e para dificultar a 

propagação do incêndio entre espaços definidos por essa compartimentação. 

 O edifício possui uma área superior a 800m
2
 pelo que, de acordo com o n.º 2 do artigo 18.º do 

Anexo à Portaria n.º 1532/2008, o piso -1 foi compartimentado em quatro sectores de fogo e o piso 0 em 

cinco sectores de fogo, sendo que, os vários sectores de fogo serão separados entre si por elementos com 

uma resistência ao fogo, pelo menos R60 / REI60, que corresponde à situação prevista no n.º 7 do artigo 

18.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 As portas de ligação entre sectores de fogo possuirão uma resistência ao fogo, pelo menos E 30C, 

de acordo com o previsto no n.º 7 do artigo 18.º e artigo 34.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 

3.3. Isolamento e protecção de locais de risco 

 → Locais de risco C 

 Os locais de risco C serão delimitados por envolventes de classe de resistência ao fogo não inferior 

às indicadas no quadro seguinte, construídas com materiais de classe de reacção ao fogo não superior a 

A1. As respectivas portas de acesso possuirão classes de resistência ao fogo não inferior às indicadas no 

referido quadro (n.º 1 do artigo 21.º do Anexo à Portaria n.º 1352/2008). 

 

Piso Compartimento Envolvente Portas 

Piso -1 Caldeiras 
Garagem 
Lavandaria / armazéns 

EI60 / REI60 
EI60 / REI60 
EI60 / REI60 

E30C 
E30C 
E30C 

Piso 0 Cozinha  EI60 / REI60 E30C 

 

Na zona do passa pratos dispõe de painel de acantonamento em alvenaria abaixo da tomada de 

extracção da hotte, formando um reservatório de fumos a ser extraído pelo sistema de desenfumagem 

aplicado na hotte de extracção. 
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 → Locais de risco D 

 Os locais de risco D serão delimitados por envolventes da classe de resistência ao fogo não inferior 

a EI60/ REI 60. As respectivas portas de acesso possuirão classes de resistência ao fogo não inferiores a 

E30C (artigo 22.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008). 

 Nota: Para efeitos de compartimentação, fez-se a agregação de vários locais, prevendo-se locais 

distintos de risco D que garantem as distâncias máximas previstas no artigo 57.º (15 metros nos pontos em 

impasse e 30 metros nos pontos com acesso a saídas distintas). 

 

3.4. Isolamento e protecção de meios de circulação 

3.4.1. Protecção das vias horizontais de evacuação 

 Será prevista protecção para as circulações horizontais do estabelecimento, sendo que, a respectiva 

envolvente possuirá uma classe de resistência ao fogo não inferior a EI30 / REI30 e as portas dos 

compartimentos serão, no mínimo E15C, com excepção dos locais de risco C e D que apresentaram para a 

envolvente a classe EI60 / REI60 e as portas E30C. 

 

3.4.2. Isolamento e protecção de vias verticais de evacuação 

 Para as escadas existentes no interior do estabelecimento, não foram previstas quaisquer 

protecções, uma vez que a altura do edifício é inferior a 9 m e encontra-se abrangida pela excepção prevista 

na alínea b) do n.º 1 do art.º 26.  

 

 

IV – REACÇÃO AO FOGO DE MATERIAIS 

 

 Os revestimentos das superfícies e os elementos de decoração devem apresentar, do ponto de vista 

de reacção ao fogo, características tais que não constituam risco particular relativamente à propagação do 

incêndio e à produção de fumos e gases tóxicos. 

 

4.1. Revestimentos em vias de evacuação 

4.1.1. Vias horizontais 

 Os materiais de revestimento das vias horizontais de evacuação dos pisos do edifício não deverão 

possuir classes de reacção ao fogo inferiores às que, para cada caso, a seguir se indicam (artigo 39.º do 

Anexo à Portaria n.º 1532/2008): 

 Paredes e tectos: C-s3d1; 

 Pavimentos: DFL – s3. 

 

4.1.2. Vias verticais 

Os materiais de revestimento das vias verticais de evacuação dos pisos do edifício não deverão 

possuir classes de reacção ao fogo inferiores às que, para cada caso, a seguir se indicam (artigo 40.º do 

Anexo à Portaria n.º 1532/2008): 

 Paredes e tectos: B-s3d0; 

 Pavimentos: CFL – s3. 
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4.1.3. Locais de risco A 

 Os materiais de revestimento dos locais de risco A não deverão possuir classes de reacção ao fogo 

não inferiores às que, para cada caso, a seguir se indicam (art.º 41.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008): 

 Paredes e tectos: D-s2 d2; 

 Pavimentos: EFL – s2. 

 

4.1.4. Locais de risco C 

 Os materiais de revestimento dos locais de risco C não deverão possuir classes de reacção ao fogo 

não inferiores às que, para cada caso, a seguir se indicam (art.º 41.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008): 

 Paredes e tectos: A1; 

 Pavimentos: A1FL. 

 

4.1.5. Locais de risco D 

 Os materiais de revestimento dos locais de risco D não deverão possuir classes de reacção ao fogo 

não inferiores às que, para cada caso, a seguir se indicam (art.º 41.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008): 

 Paredes e tectos: A1; 

 Pavimentos: CFL - s2. 

 

 

V – EVACUAÇÃO 

5.1. Evacuação dos locais 

5.1.1. Dimensionamento dos caminhos de evacuação e das saídas 

 O número de ocupantes foi calculado tendo em atenção as disposições previstas no n.º 2 e 3 do 

artigo 51.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008, considerando para o cálculo a área útil dos espaços. 

Apresenta-se o efectivo distribuído pelos dois pisos do edifício: 

 

Piso Local Área (m
2
) Índice 

(pessoas / m
2
) 

Efectivo 

Piso -1 
 
 
 
 
Piso 0 

- Capela 
- Sala de estar 
- Apoio às actividades 
 
- 15 Quartos simples com I.S. 
- 10 Quartos duplos com I.S. 
- 5 Quartos triplos com I.S. 
- Sala de estar com copa 
- Sala de pessoal 
- Vestiário feminino 
- Espaço vigilante 
- Vestiário masculino 
- Recepção 
- Sala de estar com copa 
- Cozinha 
- Refeitório 
- Sala de actividades 
- Sala com copa 
- Gabinete médico 
- Director técnico 

39,83 m
2
 

101,73 m
2
 

18,66 m
2
 

 
- 
- 
- 

12,00 m
2 

9,80 m
2 

10,30 m
2
 

10,60 m
2
 

9,99 m
2
 

11,60 m
2
 

15,60 m
2
 

10,20 m
2
 

107,90 m
2
 

35,20 m
2
 

12,40 m
2
 

15,60 m
2
 

13,00 m
2 

0.50 
0.50 
0.20 

 
- 
- 
- 

0.50 
0.50 
0.30 
0.20 
0.30 
0.20 
0.50 

- 
1.00 
0.50 
0.50 
0.20 
0.20 

20* 
51* 
4* 
 

15 
20 
15 
6* 
5* 
4 
3* 
3 
3 
8* 
3 

108* 
18* 
7* 
4* 
3 

Total 66 
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* Não foram contabilizados, por não estarem simultaneamente em dois locais distintos. 

 

5.1.2. Distribuição e localização das saídas 

 Os espaços interiores do edifício são organizados para permitir que, em caso de incêndio, os 

ocupantes possam alcançar um local seguro no exterior pelos seus próprios meios, de modo fácil, rápido e 

seguro. 

 As saídas devem ser afastadas umas das outras, criteriosamente distribuídas pelo perímetro dos 

locais que servem, de forma a prevenir o seu bloqueio simultâneo em caso de incêndio. 

 Os caminhos de evacuação e as saídas do edifício foram dimensionados de modo a satisfazer as 

exigências das seguintes disposições regulamentares: 

 

 Locais de risco: 

 15 metros de distância máxima a percorrer em impasse até uma saída; 

 30 metros de distância máxima quando há mais do que uma alternativa de fuga. 

 Nota: Disposições previstas no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 

 Vias horizontais de evacuação: 

 15 metros de distância máxima a percorrer em impasse até uma saída (no caso de servirem locais 

de risco D, esta distância encurta para 10 metros); 

 30 metros de distância máxima quando  há mais do que uma alternativa de fuga (no caso de 

servirem locais de risco D, esta distância encurta para 20 metros). 

 Nota: Disposições previstas no n.º 2 do artigo 61.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 

5.2. Caracterização das vias horizontais de evacuação e saídas 

 Considerando que a largura útil em cada ponto das vias horizontais de evacuação e das saídas não 

deve ser inferior a 1UP até 50 utilizadores e a 1UP por cada 100 utilizadores ou fracção, mais uma (n.º 3 do 

artigo 56 da Portaria n.º 1532/2008), verifica-se que são cumpridos os requisitos regulamentares em vigor. 

 Apresenta-se de seguida o quadro de verificação da largura das circulações horizontais comuns nos 

pisos, considerando os pontos mais desfavoráveis dos percursos e o número máximo de ocupantes nos 

dois pisos. 

Piso Ocupantes Coeficiente UP´s* Verificação 

Piso 0 Ala de quartos triplos 
Ala de quartos esquerda 
Ala de quartos direita 

1.3 X 17 = 23 
1.3 X 16 = 21 
1.3 X 17 = 23 

1 
1 
1 

OK 
OK 
OK   

  

*Largura exigível nos pontos mais desfavoráveis dos caminhos de evacuação correspondente a 1 UP por 

cada 100 pessoas ou fracção, mais uma. 

 

5.3. Caracterização das vias verticais de evacuação 

 A escada interior que existe, apenas serve de ligação entre os dois pisos, promovendo a circulação 

entre estes. A evacuação dos utentes será realizada sempre por vias horizontais de evacuação. 
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VI – INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

6.1. Instalações de energia eléctrica 

6.1.1. Fonte central de energia de emergência e equipamentos que alimenta 

 O estabelecimento não disporá de fonte central de energia de emergência pois não existem 

equipamentos de segurança para alimentar (n.º 2 do artigo 72.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008), uma vez 

que o controlo de fumos na cozinha será alimentado por UPS. 

 

6.1.2. Fonte local de energia de emergência e equipamento que alimenta 

 A central de Detecção de Incêndios, de acordo com as notas técnicas da ANPC, possuirá uma 

bateria que garantirá uma autonomia mínima de 72 horas. 

 O funcionamento da iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação, assegurada pelos blocos 

autónomos com baterias estanques, do tipo niquel-cádmio ou equivalente, dotadas de dispositivos de carga 

e regulação automáticas, com autonomia mínima, de 1 hora. 

 

6.1.3. Condições de segurança da instalação eléctrica 

 Será garantido o funcionamento das instalações cuja operacionalidade importa manter, em caso de 

falta de tensão na rede de distribuição de energia eléctrica, para facilitar a evacuação dos ocupantes do 

estabelecimento e a intervenção das equipas internas e dos bombeiros. 

 Os circuitos de alimentação das instalações de segurança serão independentes de quaisquer outros 

e protegidos por forma a que qualquer ruptura, sobreintensidade ou defeito de isolamento num circuito não 

perturbe os outros circuitos. 

 Os circuitos de alimentação do ventilador de controlo de fumo da cozinha, serão dimensionados 

para as maiores sobrecargas que os motores possam suportar e protegidos apenas contra curto-circuitos. 

 As canalizações eléctricas dos circuitos das instalações de segurança serão constituídas, ou 

protegidas, por elementos que assegurem, em caso de incêndio, a sua integridade durante o tempo 

necessário à evacuação, com o mínimo de uma hora. 

 

6.1.4. Corte geral e parcial de energia 

 O corte geral de alimentação de energia eléctrica ao edifício situa-se no corredor junto à recepção. 

 Os cortes parciais situam-se junto dos locais ou aparelhos que os respectivos circuitos alimentam. 

 

6.2. Evacuação de efluentes de combustão 

 A extracção dos efluentes dos aparelhos de combustão deve ser feita para o exterior do edifício por 

meio de condutas construídas com materiais da classe A1, que observem o disposto no artigo 31.º e ainda 

que possuam reduzida permeabilidade, no caso de funcionarem em sobrepressão. Sendo interiores ao 

edifício, devem estar alojadas em ducto devidamente ventilado. 

 

6.3. Ventilação e condicionamento de ar 

 Os materiais das condutas de distribuição de ar, bem como quaisquer outros aplicados no seu 

interior devem ser da classe A1. 
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 As bocas de insuflação e de extracção acessíveis ao público devem ser protegidos por grelhas com 

malha de dimensão não superiores a 10mm, ou por outros elementos de eficácia semelhante contra a 

introdução de objectos estranhos nas condutas. 

 

6.4. Ascensor 

 A instalação do elevador será realizada de acordo com as disposições regulamentares em vigor. 

 Em caso de incêndio está previsto um comando na central de detecção de incêndio que enviará o 

ascensor para o piso -1 onde permanecerá bloqueado com a porta aberta. 

 A porta de acesso ao ascensor dispõe de sinalização com indicação de proibição de utilização do 

mesmo em caso de incêndio. 

 

6.5. Instalações de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis 

 Para satisfação das exigências de segurança aplicáveis, devem ser atendidas as disposições da 

regulamentação de segurança em vigor relativa a estas instalações. 

 

 

VII – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA 

7.1. Sinalização 

 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. 

 Na linha de visão das pessoas, não devem ser dispostas placas, publicitárias ou não, nem outros 

objectos que, pela intensidade da sua iluminação ou pela sua forma, cores ou dimensões, possam ocultar os 

dispositivos de sinalização ou iludir os ocupantes. 

 A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a 

informação que contem deva ser conhecida. 

 As placas que fiquem salientes relativamente aos elementos de construção que as suportam, devem 

ser fixadas a uma altura igual ou superior a 2,10m e não superior a 3m. 

 As localizações de placas de sinalização de emergência encontram-se definidas nas peças 

desenhadas e posicionados junto de fontes de iluminação de emergência, de modo que a informação que 

contêm seja rapidamente apreensível. 

 Os meios de intervenção disponíveis no edifício serão sinalizados com pictogramas 

fotoluminescentes indicando o tipo de equipamentos existentes nos diferentes locais. 

 Nas vias de evacuação a sinalização será garantida pelos blocos autónomos, tendo em atenção o 

disposto no n.º 4 do artigo 112 do Anexo à Portaria n.º 1532/2008. 

 

7.2. Iluminação de emergência 

 A instalação da iluminação de emergência de segurança deverá estar em conformidade com as 

Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão, assim como com outras disposições legais 

em vigor. 

 A iluminação de emergência compreende a: 
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 Iluminação ambiente – destinada a iluminar os locais de permanência habitual de pessoas, evitando 

situações de pânico; 

 Iluminação de balizagem ou circulação – com o objectivo de facilitar a visibilidade no 

encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança e, ainda, possibilitar a execução 

de manobras respeitantes à segurança e intervenção dos meios de socorro. 

 

 A autonomia de funcionamento da iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação, 

assegurada pelos blocos autónomos e fonte central de energia de emergência, será, no mínimo de 1 hora. 

 Os equipamentos que garantirão a iluminação da balizagem ou circulação foram projectados de 

modo a existir pelo menos um aparelho nas seguintes situações (n.º 5 do artigo 114.º do Anexo à Portaria 

n.º 1532/2008): 

 Intersecção de corredores; 

 Mudanças de direcção de vias de comunicação; 

 Patamares de acesso e intermédios de vias verticais; 

 Botões de alarme; 

 Meios de primeira intervenção; 

 Saídas. 

 

7.3. Sistema de detecção, alarme e alerta 

7.3.1. Introdução 

 O edifício prevê a instalação de equipamentos que permitem detectar o incêndio, e em caso de 

emergência difundir o alarme para os seus ocupantes. 

 As instalações de detecção, alarme e alerta deverão ser constituídas por: 

 Dispositivos de accionamento do alarme de operação manual, designados «botões de alarme»; 

 Dispositivos de actuação automática, designados «detectores de incêndio»; 

 Centrais e quadros de sinalização e comando; 

 Sinalizadores de alarme restrito; 

 Transmissores de alarme à distância (alerta); 

 Telefones para transmissão manual (ou verbal) do alarme; 

 Dispositivos para comando de outros equipamentos e sistemas de segurança; 

 Fontes locais de energia de emergência. 

 

 Os dispositivos de accionamento manual do alarme serão instalados nos caminhos horizontais de 

evacuação, sempre que possível junto às saídas dos pisos e a locais sujeitos a riscos especiais, a cerca de 

1,50m do pavimento, devidamente sinalizados, não podendo ser ocultados por quaisquer elementos 

decorativos ou outros, nem por portas, quando abertas. 

 Os dispositivos de detecção automática são seleccionados e colocados em função das 

características do espaço a proteger, do seu conteúdo e da actividade exercida, cobrindo convenientemente 

a área em causa. 
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Os difusores de alarme geral serão, sempre que possível, instalados fora do alcance dos ocupantes 

e, no caso de se situarem a uma altura do pavimento inferior a 2,25m, ser protegidos por elementos que os 

resguardem de danos acidentais. 

 O sinal emitido deverá ser inconfundível com qualquer outro e audível em todos os locais do 

estabelecimento ou recinto a que seja destinado. 

 A central de sinalização e comando das instalações estará situada junto à recepção, estando ainda 

previsto um repetidor desta no espaço do vigilante. 

 

7.3.2. Tipo de configuração da instalação de alarme 

 De acordo com o previsto no artigo 129.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008, para a UT (tipo V) 

pertencente à 2.ª categoria de risco, o edifício deverá ser dotado de uma instalação de alarme da 

configuração 3. 

 Esta configuração 3 dispõe dos seguintes componentes e funcionalidades: 

 Botões de accionamento de alarme; 

 Detectores automáticos; 

 Central de sinalização e comando com as funcionalidades de temporização, alerta automático, 

comando e fonte local de alimentação de emergência; 

 Protecção total; 

 Difusão do alarme no interior. Os meios de difusão do alarme em caso de incêndio afectos aos 

locais de risco D devem ser concebidos de modo a não causarem pânico, não podendo ser 

reconhecidos pelos utentes mas exclusivamente pelos funcionários e agentes de segurança que 

tenham que intervir nesses locais. 

 

 Para o empreendimento foi projectado o sistema automático de detecção de incêndios (SADI) que a 

seguir se descreve: 

 

SADI Tipo Localização da CDI Tipo de Protecção 

Estabelecimento Convencional Junto à recepção Total 

 

 Na concepção do sistema foram observadas as disposições contidas nos seguintes documentos: 

 Notas técnicas da ANPC; 

 Norma Europeia EN S4-14 – Fire Detection and Fire Alarm Systems. 

 

7.3.3. Concepção do SADI 

 Quando um sensor atinge o nível de alarme ou é actuada uma botoneira de alarme manual, será 

desencadeado o processo de alarme. 

 Após a recepção dos sinais gerados pelos sensores, a central de Detecção de Incêndios (CDI) 

accionará os alarmes acústicos e visuais da própria central e iniciará uma temporização de reconhecimento 

(ajustável às características do estabelecimento). Finda esta temporização e caso não se verifique uma 

intervenção manual na central, bloqueando o acesso, serão desencadeadas todas as funções auxiliares 
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previstas. No caso de sinais provenientes de botoneiras de alarme manual, o processo de alarme será 

idêntico, porém sem qualquer temporização. 

 Serão obrigatoriamente registados, em memória de alarme, todas as ocorrências relevantes 

verificadas no SADI. A central disporá de um comando de evacuação geral que, ao ser accionado, 

desencadeará as funções auxiliares previstas. As informações visuais serão do tipo luminoso, contendo a 

zona da linha de identificação do sensor, interface ou botoneira de alarme accionado, respectivo estado e 

data/hora da ocorrência. Os alarmes de avaria serão sinalizados acústica e visualmente de forma idêntica. 

 Os alarmes de incêndio terão sempre prioridade, pelo que em caso de ocorrência simultânea de 

incêndio e avaria, estes serão automaticamente preteridos, sendo indicados sequencialmente no visor 

apenas os primeiros. 

 O comando de “aceitação de alarme” não cancelará o funcionamento do alarme luminoso da própria 

Central, mantendo-se a sinalização de incêndio enquanto o sistema não for reposto e a sinalização de avaria 

enquanto as respectivas causas persistirem. A aceitação de alarme será também automaticamente anulada 

pela activação de qualquer alarme proveniente de outro detector ou botoneira de alarme manual. 

 O sistema fará uma protecção total do edifício, pelo que todos os locais foram protegidos com 

detectores de incêndio, excepto as instalações sanitárias. 

 

7.3.4. Configuração dos alarmes 

 A organização do alarme depende da organização de segurança do edifício ou recinto onde o 

sistema está instalado, isto é, se há vigilância permanente ou não. 

 

 No caso presente existe um quadro repetidor de sinalização no espaço do vigilante. Havendo assim 

vigilância presente ou permanente, o sistema pode estar em modo “dia” o que permitirá reconhecimento e 

confirmação do alarme. 

 

1. Modo “Dia”: neste modo de operação, o alarme será tratado de forma diferenciada, conforme 

tenha origem num detector ou numa botoneira de alarme manual; 

 

 Ao executar a detecção de um alarme proveniente de um detector registará a ocorrência e dará 

início a uma temporização de presença. Durante esta temporização (regulável de 0 a 5 minutos), o operador 

procederá à aceitação de alarme e comunica imediatamente a ocorrência ao pessoal do serviço de 

vigilância. Se o alarme não for aceite, verificar-se-á automaticamente a sua configuração e em 

consequência desencadeará todas as acções previstas e programadas. 

 Depois da aceitação do alarme dar-se-á início a uma segunda temporização de reconhecimento. Se 

durante esta temporização, o pessoal eliminar o foco de incêndio ou se verificar ser um alarme infundado, o 

sistema será reposto, voltando à situação de normal. Se finda a temporização, o incêndio não estiver 

controlado, a CDI accionará os alarmes e as acções previstas e programadas. 

 Por actuação de qualquer das botoneiras de alarme manual, todas estas acções serão 

desencadeadas, sem que haja lugar a quaisquer temporizações. 
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7.3.5. Características técnicas do sistema 

 Na protecção do edifício serão utilizados os seguintes equipamentos / periféricos: 

 Central de Detecção de Incêndios; 

 Interfaces de comando; 

 Detectores pontuais; 

 Botoneiras manuais de alarme; 

 Unidade de alimentação rede e fonte alternativa; 

 Rede de tubagem e cabos. 

 

 O sistema previsto baseia-se, fundamentalmente, na utilização de detectores de fumos de aplicação 

pontual, de elevada sensibilidade, os quais asseguram a máxima rapidez na detecção de um eventual 

incêndio. 

 Assim, serão utilizados detectores ópticos de fumos em locais cujas condições de ambiente e/ou 

matérias combustíveis o recomendem. Nos locais com áreas superiores a 80 m
2
, as áreas de influência dos 

detectores projectados serão aproximadamente de 60 m
2
. Em cada local com área inferior a 80 m

2
 será 

instalado apenas um detector, salvo a existência de vigas salientes. Nos locais onde possa haver fumos, 

vapores ou poeiras serão instalados detectores termovelocimétricos. 

 Além destes elementos de actuação automática foi prevista a instalação de botoneiras de alarme 

manual. Estas botoneiras de alarme manual destinam-se a ser actuadas através de manobra, no 

pressuposto de que foi reconhecido um foco de incêndio. Localizar-se-ão nas zonas de passagem e nos 

percursos de evacuação. 

A sinalização de alarme de zona será obtida através de sirenes localizadas em local estratégico de 

modo que sejam audíveis, qualquer que seja a posição dos ocupantes no interior das partes do 

estabelecimento a proteger. 

 

7.3.6. Funcionamento do sistema 

 O sistema projectado faz recurso às técnicas dos equipamentos do tipo “convencional”, de forma a 

garantir: 

 um reconhecimento imediato e localizado do sensor de alarme e do seu tipo; 

 uma distribuição geográfica das zonas de detecção, de acordo com os métodos convencionais, que 

facilitam a interpretação das informações; 

 uma informação constante sobre o estado dos sensores (limpeza, envelhecimento, alarme etc...), 

por meio de leitura permanente; 

 um sistema de comunicação fiável entre a central e os sensores, imune a interferências exteriores; 

 a detecção de uma interrupção de circuito. 

 

 A central de detecção de incêndios será dotada de unidades de alimentação, controlo, sinalização e 

alarme, bem como de interfaces e relés para comandos auxiliares. Além de assegurar a alimentação dos 

equipamentos constituintes do sistema, através de duas fontes de energia distintas (rede e baterias), irá 

promover directamente as seguintes acções: 
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 a sinalização das situações de alarme respeitantes ao próprio sistema; 

 a actuação das funções auxiliares previstas; 

 a actuação dos equipamentos de sinalização acústica. 

 

 A central receberá diversas informações que gerirá, sinalizando-as, quando for caso disso, 

nomeadamente situações de alarme e avarias. 

 A CDI, de acordo com as notas técnicas da ANPC, possuirá uma bateria que garantirá uma 

autonomia mínima de 72 horas. 

 A CDI, localizada permitirá actuar sobre os equipamentos que a seguir se indicam: 

 sistemas de controlo de fumo; 

 sistemas mecânicos de ventilação e climatização (colocando-os fora de serviço). 

 

7.4. Sistema de controlo de fumo 

 O edifício será dotado 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. 

 Na cozinha o controlo de fumo será realizado do seguinte modo: 

 A extracção dos fumos será realizada por boca ligada a um ventilador através de conduta; 

 O ventilador de extracção dos fumos resistirá, sem alterações sensíveis do seu regime de 

funcionamento, à passagem de fumos a uma temperatura de 400º.C, durante uma hora; 

 Para efeitos de dimensionamento, a velocidade do ar nas bocas de insuflação será inferior a 5m/s; 

 A boca de extracção proporcionará um caudal de mínimo de 1,5m3/s; 

 As aberturas para admissão de ar serão instaladas totalmente na zona livre de fumos e o mais baixo 

possível, enquanto que a abertura para evacuação de fumos se deve dispor totalmente na zona 

enfumada e o mais alto possível; 

 O extractor garantirá a continuidade das operações de desenfumagem, mesmo após o corte geral 

de energia eléctrica no edifício, sendo a alimentação socorrida por uma UPS que manterá o 

extractor em funcionamento mesmo após o corte de energia; 

 As cablagens de alimentação do ventilador será resistente ao fogo ou, como alternativa, será uma 

cablagem normal devidamente protegida em calha ou caminho de cabos resistente ao fogo (mínimo 

60 minutos); 

 O accionamento do ventilador de extracção será efectuado automaticamente por informação 

enviada da Central de Detecção de Incêndios, ou por comando manual localizado no acesso ao 

compartimento. 

 

 Nas vias de evacuação horizontais não foi previsto nenhum sistema de controlo de fumo, uma vez 

que, estes espaços foram agregados aos locais de risco D, fazendo parte destes. Estes locais permitem 

alcançar o exterior do edifício a menos de 10m quando em situação de impasse e 20m quando apresentam 

alternativas. 
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7.5. Meios de intervenção 

7.5.1. Critérios de dimensionamento e de localização 

7.5.1.1. Extintores portáteis 

 O estabelecimento será dotado de extintores portáteis, da classe de eficácia não inferior a 8A, 

adequadamente distribuídos, à razão de 18 litros de agente extintor padrão por 500m
2
 de área de pavimento 

do piso, em que se situam, com um mínimo de dois, por forma que a distância a percorrer de qualquer ponto 

susceptível de ocupação até ao extintor mais próximo não exceda 15m. 

 Os extintores foram seleccionados para a classe ou classes de fogo inerentes aos locais a proteger, 

conforme a norma NP-1800 e NP EN2. 

 A localização dos extintores portáteis foi realizada, tendo em conta as seguintes regras básicas: 

 Localização em locais acessíveis e visíveis em caso de incêndio, sinalizados segundo as normas 

portuguesas aplicáveis, situados nas áreas de trabalho e ao longo dos percursos de evacuação, 

incluindo saídas; 

 Em grandes compartimentos ou em certos locais em que a obstrução visual dos extintores não 

possa ser evitada, devem existir meios suplementares de sinalização que indiquem a sua 

localização; 

 Os extintores colocados em locais de onde possam ser deslocados acidentalmente devem ser 

instalados em suportes especiais para o efeito; 

 Os extintores colocados em locais em que possam sofrer danos físicos devem ser protegidos contra 

os mesmos. 

 

 Os extintores serão instalados nas comunicações comuns, em locais bem visíveis e 

convenientemente sinalizados, de modo que o seu manípulo fique a cerca de 1,2m do pavimento. 

 

7.5.1.2. Rede de Incêndio armada do tipo carretel 

 Verificando-se que o estabelecimento é da UT V da 2.ª categoria de risco, foi prevista a colocação 

de bocas-de-incêndio do tipo carretel (alínea a) do artigo 164.º do Anexo à Portaria n.º 1532/2008). 

  

A boca-de-incêndio foi localizada por forma que: 

 Atinja todos os pontos dos espaços a proteger a uma distância não superior a 5m; 

 O seu manípulo de manobra se situe a uma altura do pavimento não superior a 1,5m; 

 

 Para efeitos de cálculo e de acordo com as normas, deverão ser adoptados os seguintes critérios de 

dimensionamento: 

 Diâmetro DN25 para a boca-de-incêndio tipo carretel; 

 A tubagem de alimentação às bocas-de-incêndio é feita em ferro galvanizado novo ou em aço, com 

diâmetro DN65; 

 Pressão de serviço na boca-de-incêndio deverá ser, no mínimo de 250Kpa (25m.c.a.); 

 Considera-se que, em caso de incêndio, funcionarão simultaneamente metade das bocas-de-

incêndio, num máximo de quatro. 
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 Refere-se ainda que a localização e o número das bocas-de-incêndio projectadas foram definidos de 

modo a garantir que cada local seja sempre varrido pelo jacto de uma boca-de-incêndio. 

 As bocas-de-incêndio projectadas serão do tipo carretel, em caixa, equipadas com mangueira semi-

rígida de 25 metros de comprimento, válvula de abertura e fecho rápido (macho esférico) e agulheta de 3 

posições (fechada, jacto e nevoeiro), para montagem embebida. A rede disporá de um manómetro de leitura 

de pressão da água instalado no ponto hidraulicamente mais desfavorável. 

 A alimentação desta rede é garantida pelo abastecimento público de água ao edifício, pelo que não 

se prevê a instalação de depósito privativo para serviço de incêndios. 

 

7.6. Sistemas fixos de extinção automática de incêndios 

 O estabelecimento será dotado de meios que permitam a circunscrição e extinção automática de um 

incêndio, na área por eles protegida, através da descarga automática de um produto extintor. 

 Será dotado de uma instalação fixa de extinção automática de incêndio a cozinha do 

estabelecimento. 

 A cozinha dispõe de aparelhos instalados para confecção de alimentos com potência total superior a 

70Kw, pelo que foi prevista a instalação de um sistema automático de extinção à base de uma solução 

aquosa de carbonato de potássio. 

 O sistema é de aplicação local, com descarga prolongada, não necessitando de alimentação 

auxiliar. O accionamento deste sistema poderá ser feito manual ou automaticamente. 

 A activação do sistema libertará uma descarga da solução aquosa de carbonato de potássio nas 

áreas protegidas na forma de finas gotas de modo a se obter uma rápida supressão térmica na área em 

chamas ou de temperatura elevada. Esta descarga quando completa vai criar uma camada gordurosa sobre 

as áreas afectadas para prevenir a reignição nas áreas protegidas. 

 

 O sistema tem como elementos base: 

 Um painel de comando local para comando e controlo do sistema, tendo a possibilidade de 

bloqueamento e de disparo local; 

 Um ou mais cilindros de agente extintor; 

 Um actuador manual remoto; 

 Fusíveis térmicos no interior da hotte para actuação automática do sistema; 

 Redes de tubagem de distribuição e cabo de aço actuador; 

 Difusores de solução aquosa; 

 O sistema automático de actuação funciona com base num sistema de cabo de aço que interliga os 

fusíveis térmicos. Quando accionado um dos fusíveis, o cabo de aço é libertado quebrando o selo no 

actuador, pressurizando o depósito de agente extintor que é desta forma conduzido até aos 

difusores que o pulverização sobre as zonas alvo; 

 O sistema manual funciona de forma idêntica aos automáticos, contudo a sua actuação é feita 

através de um interruptor manual em vez de fusíveis térmicos. 
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7.7. Detecção automática de gás combustível 

 O presente estudo prevê um sistema automático de detecção de gás combustível, constituído por 

unidades de controlo e sinalização, detectores, sinalizadores ópticos-acústicos, transmissores de dados, 

cabos, canalizações e acessórios compatíveis entre si e devidamente homologados. 

 O corte de abastecimento do gás encontra-se no colector da rede de alimentação de gás que 

alimenta os aparelhos de queima existentes no estabelecimento. 

 Nos locais onde existem aparelhos de queima de gás (designadamente na cozinha) serão instalados 

detectores de fugas de gás posicionados junto ao tecto (gás natural) ou junto ao pavimento (gás butano). 

Estes detectores comandarão electroválvulas que serão accionados para cortarem a alimentação de gás em 

caso de accionamento dos sistemas. 

 

7.8. Posto de Segurança 

 O edifício prevê a instalação de um posto de segurança, destinado a centralizar toda a informação 

de segurança e os meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão de alerta, bem 

como coordenar os meios operacionais e logísticos em caso de emergência. 

 

7.8.1. Localização e protecção 

 O posto de segurança foi localizado na recepção, onde devem existir meios de difusão do alarme 

com as características referidas no ponto 7.3.2. desta memória descritiva. 

 

7.8.2. Meios disponíveis 

 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. 

 No posto de segurança deve também existir um exemplar do projecto de segurança contra incêndio, 

bem como das Medidas de Autoprotecção exigíveis. 

 

7.9. Outros meios de protecção do edifício 

7.9.1. Plantas de emergência 

 Em locais estratégicos do estabelecimento serão e fixadas plantas de emergência e instruções 

precisas relativas à conduta a seguir em caso de incêndio, pelo pessoal, pelos utentes e pelo público. 

 As plantas de emergência serão posicionadas nas zonas de circulação dos utentes, salientando-se 

que serão colocadas de forma bem visível. As plantas de emergência do estabelecimento, para além das 

instruções de segurança, incluirão planta simplificada de orientação contendo a localização dos meios de 

intervenção, das botoneiras de alarme manual e os cortes de energia. 

 

7.9.2. Cortes de emergência 

 Junto à recepção existirá uma botoneira de accionamento de corte de energia eléctrica. 

 Na cozinha existirá uma botoneira de accionamento do controlo de fumos que simultaneamente 

accionará os cortes de energia eléctrica e de fornecimento de gás combustível. 
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7.9.3. Manta apaga-fogos 

 Na cozinha foi ainda prevista a colocação de uma manta apaga-fogos para ser utilizada em caso de 

incêndio, fazendo recurso à técnica de abafamento (supressão do comburente). 

 A manta apaga-fogos deve ser constituída por uma ou mais folhas de material tendo cada uma 

delas uma dimensão total da manta de incêndio, que não deverá ser inferior a 1,2 metros na sua menor 

dimensão. No caso de possuir mais do que uma folha devem ser cosidas de modo a formarem uma peça 

única. As duas faces devem possuir desempenho semelhante. 

 

 

VIII – MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO 

 

 Os edifícios, os estabelecimentos e os recintos devem, decurso da exploração dos respectivos 

espaços, ser dotados de medidas de organização e gestão da segurança, designadas por medidas de 

autoprotecção. 

 A entidade exploradora é responsável pela segurança do estabelecimento. 

 As medidas de autoprotecção exigidas para este edifício, de acordo com o previsto no artigo 198.º 

do Anexo à Portaria n.º 1532/2008, são as seguintes: 

– Registos de segurança – artigo 201.º; 

– Plano de prevenção – artigo 203.º; 

– Plano de emergência interno – artigo 205.º; 

– Acções de sensibilização e formação em SCIE – artigo 206.º; 

– Simulacros – artigo 207.º 

 

 Estas medidas deverão ser elaboradas e enviadas à ANPC, de acordo com previsto na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 224/2015. 
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