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RESUMO  
 
A legislação de segurança contra incêndio apresentava-se “dispersa”, não só no seu conteúdo, mas 
sobretudo, na sua organização, coerência e aplicação sistematizada. Era necessário consolidar a 
legislação sobre esta matéria. Face ao exposto foi aprovado no Conselho de Ministros, o Decreto-Lei 
220/2008, de 12 de Novembro, e pelo Ministro da Administração Interna a Portaria 1532/2008, de 29 
de Dezembro, que correspondem ao Regime Jurídico – SCIE e ao Regulamento Técnico – SCIE, 
respectivamente, que estabelecem as condições de segurança contra incêndio a aplicar a todas as 
utilizações de edifícios, bem como recintos itinerantes ou ao ar livre.  

No presente trabalho, intitulado, “Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público”, pretende-
se analisar com mais detalhe a temática relativa aos Planos de Segurança. Também é realizada uma 
exposição teórica da actual regulamentação de segurança contra incêndio em edifícios.  

Assim, estruturou-se o presente projecto em duas fases. Uma primeira, constituída pelos primeiros 
quatro capítulos, focalizada na apresentação teórica da temática dos Planos de Segurança, dando 
especial detalhe aos Planos de Emergência. Uma vez que se encontra interligada, também é realizada 
uma análise da actual regulamentação de SCIE, nas suas principais vantagens, bem como na sua 
estruturação em utilizações-tipo e categorias de risco. Numa segunda fase e especificamente no 
capitulo cinco, procedeu-se à aplicação prática do Plano de Emergência Interno, num projecto 
concreto, para um edifício multifuncional. 

No âmbito deste trabalho destaca-se a extrema importância dos Planos de Segurança em edifícios ou 
recintos e a sua interligação com a actual regulamentação de SCIE e outros documentos sobre este 
tema, permitindo uma aplicação sistematizada de todo o processo e consequente aumento de 
exigência, em matéria de segurança contra incêndio. 

Com o presente trabalho, pretende-se salientar as vantagens da aplicação dos novos requisitos 
impostos pela actual regulamentação e documentos complementares de entidades competentes no que 
concerne aos Planos de Prevenção e de Emergência. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Segurança Contra Incêndio, Nova Legislação de Segurança Contra Incêndio 
em Edifícios, Plano de Prevenção, Plano de Emergência, Planta de Emergência. 
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ABSTRACT 

The fire safety legislation was “dispersed”, not only in content, but mainly in its organization, 
coherence and systemized application. It was necessary to compile all the legislation on this matter. 
Portuguese Council of Ministers approved Decree Law 220/2008, on November, 12th, and Official 
Regulation Document “Portaria” 1532/2008, on December 29th, that correspond to the legal regime 
(RJ-SCIE) and technical regulation (RT-SCIE), which establishes fire safety conditions to be applied 
to all kinds of buildings, as well as to itinerant temporary outdoors and open spaces.  

This work, entitled “Emergency Plan of a Building Open to Public Access”, has the intention to 
analyse in further detail the contents of the Safety Plans. It´s also held an exhibition of the current 
regulation of fire safety in buildings. 

This work was divided in two phases. The first phase, which was organized in four chapters, is related 
with the analysis of the current regulation for Safety Plans, with special focus on the Emergency Plans. 
The main advantages of the current regulation for SCIE is also analyzed, making reference to the new 
standard typical-use structure (UT) and defined risk categories 

Chapter five is the second phase, consisting in the practical application of the current regulation to a 
specific project, concerning the execution of the internal emergency plan of a multi-functional 
building. 

This work emphasizes the extreme importance of the safety plans on buildings and outdoors, and its 
relation with the current SCIE regulation on fire safety issues, resulting on the systemized application 
of all the process and consequent increase of fire safety standards demands. 

The intention of the present work is to point out and emphasize the advantages of the application of 
the new regulation and related documents issued by the Authorities having jurisdiction, in what 
concerns the Preventive Action and Emergency Plans. 

 

KEYWORDS: Fire Safety, New Fire Safety Regulation in Buildings, Preventive Action Plan, 
Emergency Plan, Emergency Layouts. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

vii 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................... i 

RESUMO ................................................................................................................................... iii 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... v 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

 

2. ENQUADRAMENTO GERAL ............................................................................... 3 

2.1. FOGO E INCÊNDIO ............................................................................................................................ 3 

2.2. LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ................................................ 3 

2.2.1. ANTIGA LEGISLAÇÃO ......................................................................................................................... 3 

2.2.2. SÍNTESE DA ACTUAL LEGISLAÇÃO ...................................................................................................... 5 

2.3 ESTRUTURA DA REGULAMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ........... 6 

2.3.1 REGIME JURÍDICO (DL220/2008) ....................................................................................................... 6 

2.3.2 REGULAMENTO TÉCNICO (PORTARIA 1532/2008)  .............................................................................. 7 

2.4. UTILIZAÇÕES-TIPO .......................................................................................................................... 8 

2.5. LOCAIS DE RISCO ............................................................................................................................ 9 

2.6. CATEGORIAS DE RISCO ................................................................................................................. 10 

 
3. PLANOS DE SEGURANÇA - ESTADO DA ARTE ........................ 13 

3.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 13 

3.2. ESTRUTURA TIPO DO PLANO DE SEGURANÇA ............................................................................ 15 

3.3. REGISTOS DE SEGURANÇA ........................................................................................................... 15 

3.4. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO ............................................................................................... 16 

3.5. PLANO DE PREVENÇÃO ................................................................................................................. 16 

3.6. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA .............................................................................. 17 

3.7. PLANO DE EMERGÊNCIA ............................................................................................................... 17 

 

4. PLANOS DE EMERGÊNCIA............................................................................... 19 

4.1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 19 

4.2. ESTRUTURA .................................................................................................................................... 20 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

viii 

4.3. PLANO DE ACTUAÇÃO .................................................................................................................. 20 

4.4. PLANO DE EVACUAÇÃO ................................................................................................................ 20 

4.5. PLANTAS DE EMERGÊNCIA ........................................................................................................... 21 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DAS PLANTAS DE EMERGÊNCIA ........................................................................... 21 

4.5.2. SÍMBOLOS ..................................................................................................................................... 22 

4.5.3.INSTRUÇÕES GERAIS ....................................................................................................................... 23 

 

5. PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO DO EDIFÍCIO 
TRINDADE DOMUS .......................................................................................................... 25 

5.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 25 

5.1.1 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO ................................................................................................................... 25 

5.1.2 OBJECTIVOS ................................................................................................................................... 26 

5.1.3 DEFINIÇÕES .................................................................................................................................... 26 

5.1.4 ESTRUTURA E GESTÃO DO PEI ........................................................................................................ 27 

5.1.5 RESPONSABILIDADES ...................................................................................................................... 27 

5.1.5.1 ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÃO DO PEI .............................................................................. 27 

5.1.5.2 DISTRIBUIÇÃO DO PEI .................................................................................................................. 28 

5.1.5.3 IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO PEI .......................................................................................... 28 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS .................................................................... 28 

5.2.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 28 

5.2.2. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO ................................................................................................................ 29 

5.2.3. ENQUADRAMENTO DO EDIFÍCIO NO RJ-SCIE .................................................................................. 30 

5.2.3.1. UT II .......................................................................................................................................... 31 

5.2.3.2. UT III ......................................................................................................................................... 32 

5.2.3.3. UT VII ........................................................................................................................................ 33 

5.2.3.4. UT VIII ....................................................................................................................................... 34 

5.2.3.5. RESUMO CATEGORIA DE RISCO ................................................................................................... 35 

5.2.3.6. RESUMO CLASSIFICAÇÃO LOCAL DE RISCO .................................................................................. 35 

5.2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS E CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA ........................................................... 36 

5.2.5. IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO DE INCÊNDIO ......................................................................... 37 

5.2.6. CENTROS NEVRÁLGICOS DE COMUNICAÇÃO, COMANDO E CONTROLO .............................................. 38 

5.2.7. MEIOS E RECURSOS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES ........................................................................... 38 

5.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA SEGURANÇA ................................................................................ 39 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

ix 

5.3.1. ESTRUTURA INTERNA DE EMERGÊNCIA ............................................................................................ 39 

5.3.1.1. DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) ................................................................................................. 39 

5.3.1.2. EQUIPA DE SEGURANÇA (ES)  ...................................................................................................... 40 

5.3.2.INFORMAÇÕES À COMUNICAÇÃO SOCIAL ............................................................................................ 43 

5.3.3.ORGANOGRAMA FUNCIONAL ............................................................................................................. 44 

5.3.4. POSTO DE SEGURANÇA ................................................................................................................... 46 

5.3.5. FORMAÇÃO E EXERCÍCIOS DE SEGURANÇA ....................................................................................... 46 

5.4. PLANO DE ACTUAÇÃO ................................................................................................................... 47 

5.4.1. INSTRUÇÕES GERAIS ...................................................................................................................... 47 

5.4.1.1. DETECÇÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ................................................................................... 48 

5.4.1.2. ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO OU SINISTRO GRAVE .................................................................. 48 

5.4.1.3. UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR EM CASO DE INCÊNDIO ........................................................................... 48 

5.4.1.4. ACTUAÇÃO PERANTE O ALARME SONORO DE EVACUAÇÃO .............................................................. 49 

5.4.1.5. ACTIVAÇÃO DO PEI ...................................................................................................................... 49 

5.4.2. INSTRUÇÕES ESPECIAIS .................................................................................................................. 50 

5.4.2.1. VIGILANTES – DETECÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ................................................................ 50 

5.4.2.2. VIGILANTES – ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO ............................................................................ 50 

5.4.2.3. DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) ................................................................................................. 53 

5.4.2.4. EQUIPA DE SEGURANÇA ............................................................................................................... 53 

5.4.2.5. COORDENADORES DE EVACUAÇÃO ............................................................................................... 54 

5.4.2.6. BRIGADA DE INCÊNDIO – INTERVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO ....................................................... 54 

5.4.2.7. DELEGADOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA ........................................................................................ 55 

5.4.2.8. SOCORRISTAS ............................................................................................................................. 56 

5.4.2.9. FUNCIONÁRIOS DAS PORTARIAS EXTERIORES ................................................................................ 57 

5.4.3. INSTRUÇÕES PARTICULARES ........................................................................................................... 57 

5.5. PLANO DE EVACUAÇÃO ................................................................................................................ 58 

5.5.1. CAMINHOS DE EVACUAÇÃO .............................................................................................................. 58 

5.5.2. PONTOS DE REUNIÃO ..................................................................................................................... 59 

5.5.3. EVACUAÇÃO GERAL DE UM EDIFÍCIO ................................................................................................. 59 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 61 

 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................ 63 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

x 

 

ANEXO A – TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT III 

ANEXO B – TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT VII  

ANEXO C – TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT VIII  

ANEXO D – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS 

ANEXO E – ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO 

ANEXO F – CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE SEGURANÇA 

ANEXO G – CONTACTOS INTERNOS 

ANEXO H – LISTA DE CONTACTOS DE EMERGÊNCIA  

ANEXO I – ALÇADO DO EDIFÍCIO COM AS ALTURAS DAS UT 

ANEXO J – PLANTAS DE EMERGÊNCIA 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Fig.1 – Vista aérea do Edifício Trindade Domus .................................................................................... 29 

Fig.2 – Planta de Localização do Edifício Trindade Domus .................................................................. 29 

Fig.3 – Planta de Identificação dos Blocos  ........................................................................................... 30 

Fig.4 – Organograma funcional da ES nas situações normal e de emergência .................................... 41 

Fig.5 – Organograma de funcionamento da organização de segurança durante o horário nocturno ... 44 

Fig.6 – Organograma de funcionamento da organização de segurança durante o dia ......................... 45 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

xii 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

xiii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Descrição das utilizações-tipo ................................................................................................ 8 

Tabela 2 – Definição dos locais de risco  ................................................................................................. 9 

Tabela 3 – Parâmetros definidores da categoria de risco por UT ......................................................... 10 

Tabela 4 – Categorias de risco da UT VII ..................................................................................................... 11 

Tabela 5 – Lista de Distribuição ............................................................................................................. 25 

Tabela 6 – Categorias de risco da UT II ................................................................................................ 31 

Tabela 7 – Características da UT II........................................................................................................ 31 

Tabela 8 – Categorias de risco da UT III ............................................................................................... 32 

Tabela 9 – Características da UT III....................................................................................................... 33 

Tabela 10 – Categorias de risco da UT VII ............................................................................................ 33 

Tabela 11 – Características da UT VII ................................................................................................... 34 

Tabela 12 – Categorias de risco da UT VIII ........................................................................................... 34 

Tabela 13 – Características da UT VIII .................................................................................................. 35 

Tabela 14 – Resumo das categorias de risco das UT ........................................................................... 35 

Tabela 15 – Existência das diversas classificações de locais de risco no empreendimento ................ 36 

Tabela 16 – Níveis de classificação dos riscos quanto à gravidade ...................................................... 37 

Tabela 17 – Níveis de classificação dos riscos de incêndio quanto à gravidade .................................... 37 

Tabela 18 – Locais de Risco C .............................................................................................................. 37 

Tabela 19 – Locais que constituem pontos nevrálgicos ........................................................................ 38 

Tabela 20 – Número mínimo de elementos da ES ................................................................................ 40 

Tabela 21 – Postos de Segurança ......................................................................................................... 46 

Tabela 22 – Indicadores ......................................................................................................................... 47 

Tabela 23 – Principais elementos .......................................................................................................... 50 

Tabela 24 – Principais elementos .......................................................................................................... 51 

Tabela 25 – Principais elementos .......................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

xiv 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

xv 

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

RJ-SCIE – Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

RT-SCIE – Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

SCIE – Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

RJ-UE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

UT – Utilização-Tipo 

DL – Decreto Lei 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

OA – Ordem dos Arquitectos 

OE – Ordem dos Engenheiros 

ANET – Associação Nacional de Engenheiros Técnicos 

RG-SCIE – Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

SI – Sistema de Incêndio 

BI – Brigada de Incêndio 

BSB – Batalhão Sapadores Bombeiros 

RS – Responsável da Segurança 

STM – Serviços Técnicos de Manutenção 

DS – Delegado de Segurança 

CE – Coordenador de Evacuação 

COE – Coordenador de Operações de Emergência 

DTS – Delegados Técnicos de Segurança 

ES – Equipa de Segurança 

EI – Equipa de Intervenção 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

PEI – Plano de Emergência Interno 

PSP – Policia de Segurança Pública 

RIA – Rede de Incêndio Armada 

SADI – Sistema Automático de Detecção de Incêndios 

SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 

PT – Posto de Transformação 

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

1 

 

 

 

 

1 

INTRODUÇÃO 
 

 

O fogo tem fascinado a humanidade durante milhares de anos. O seu domínio foi a maior conquista do 
homem pré-histórico. A partir desta conquista, o homem aprendeu a utilizar a força do fogo em seu 
proveito, extraindo a energia dos materiais da natureza, moldando a natureza em seu benefício e 
utilizando como meio de defesa. Contudo, o fogo representa também um perigoso meio de destruição. 

Os riscos de incêndio de um edifício são necessariamente diferentes de acordo com a natureza das 
construções, a sua finalidade e  são, por sua vez, dependentes da sua dimensão, número de pisos, tipo e 
densidade de utilização, bem como das características dos materiais aplicados. Por este motivo, as 
edificações constituem um grande foco de preocupação, dada a quantidade de combustível que pode 
existir no mesmo local. Assim se verifica que a segurança contra incêndio em edifícios é uma 
preocupação constante.  

A antiga legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios encontrava-se separada num número 
excessivo de diplomas avulsos, dificilmente enquadrados entre si e que geriam dificuldades na 
compreensão integrada, justificando-se assim a elaboração de uma regulamentação, totalmente 
abrangente e prática que permitisse uma aplicação sistematizada e consertada dos requisitos de 
segurança contra incêndio. A nova regulamentação encontra-se actualmente aprovada, tendo sido 
disponibilizado o Regime Jurídico (DL220/2008) complementado com o Regulamento Técnico 
(Portaria 1532/2008), o Despacho n.º 2074/2009 com os critérios técnicos para determinação da 
densidade de carga de incêndio modificada e a Portaria 64/2009, relativa ao regime de credenciação de 
entidades para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspecções das condições de SCIE 
pela ANPC. 

O objectivo do presente trabalho consiste em destacar a importância da execução dos Planos de 
Segurança em edifícios e recintos. Com esse intuito é realizada, em primeiro lugar, uma exposição 
teórica da actual regulamentação de SCIE, dando posteriormente especial enfoque aos Planos de 
Segurança em edifícios. Numa fase mais avançada do estudo é realizada uma aplicação prática do 
Plano de Emergência Interno, para um edifício multifuncional. As notas técnicas da ANPC. também 
serão analisadas uma vez que servem de complemento à regulamentação de SCIE em quase todos os 
temas. 

Este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos, sendo que este primeiro pretende apresentar e 
justificar a problemática em análise. Para além disso, define ainda os objectivos propostos e a 
estratégia adoptada para os alcançar. 
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No segundo capítulo, denominado de Enquadramento Geral, inclui-se a temática do fogo/incêndio e é 
feita uma análise genérica à actual regulamentação, dando especial enfoque às alterações mais 
importantes relativamente à anterior legislação. 

No terceiro capítulo, denominado de Planos de Segurança - Estado da arte, realiza-se uma análise mais 
detalhada à temática dos Planos de Segurança, tendo por base uma gestão integrada e a nova 
regulamentação de segurança contra incêndio em edifícios. 

O quarto capítulo, intitulado Plano de Emergência, realiza-se uma análise mais detalhada 
relativamente ao planeamento de emergência, dando especial destaque aos requisitos da nova 
regulamentação sobre este tema. 

O quinto capítulo, intitulado Plano de Emergência Interno do Edifício Trindade Domus, corresponde à 
aplicação prática do PEI. 

Por fim, no sexto capitulo, apresentam-se algumas considerações finais nas quais se resumem as 
conclusões mais relevantes do presente trabalho, da análise dos Planos de Segurança, como da sua 
aplicação prática. 
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2 

ENQUADRAMENTO GERAL 
 

 

2.1 FOGO E INCÊNDIO 

Antes da abordagem ao tema principal é pertinente esclarecer-se o que é o fogo e o incêndio. 

O fogo pode ser definido como a “produção simultânea de calor, luz, fumo e gases resultantes da 
combustão de substâncias inflamáveis;” [1], sendo a produção controlada e intencional. 

O incêndio define-se pela mesma produção de calor, luz, fumo e gases resultantes da combustão de 
substâncias inflamáveis mas que atinge proporções tais que se torna descontrolada podendo incorrer a 
destruição de uma área ou edifício [1]. 

O âmbito deste trabalho incide sobre os incêndios, nomeadamente os que ocorrem em edifícios, bem 
como nas medidas de autoprotecção. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

O presente trabalho, sobre o Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público, teve por base a 
actual Legislação de SCIE, uma vez que se encontra em vigor desde 01 de Janeiro de 2009, 
substituindo toda a legislação dispersa que existia de segurança contra incêndio. Deste modo, interessa 
explicar, sucintamente, em que moldes se encontra a anterior legislação, justificando-se a elaboração e 
aprovação da nova legislação em detrimento da anterior. 

 

2.2.1 ANTIGA LEGISLAÇÃO 

A Regulamentação de Segurança Contra Incêndio, anteriormente em vigor em Portugal, era somente 
do tipo prescritivo, isto é, pretendia apenas garantir um determinado nível de segurança, através do 
estabelecimento de uma série de prescrições generalistas, a que os edifícios, de cada tipo, deviam 
obedecer. Actualmente, a legislação em vigor continua a ser maioritariamente prescritiva, contudo 
tenta definir alguns objectivos de segurança que devem ser satisfeitos. Com o inicio da definição dos 
objectivos a regulamentação pretende aproximar-se dos chamados regulamentos exigenciais que já se 
encontram em vigor noutros países mais desenvolvidos, contudo ainda se encontra bastante longe 
deste objectivo. Além disso, a antiga legislação continha regulamentos que datavam dos anos 90’s, o 
que, face às inovações entretanto surgidas, podem-se considerar desactualizados [2]. 

Contudo, as críticas apontadas à anterior legislação centram-se principalmente na grande dispersão 
que o excessivo número de diplomas avulsos, dificilmente harmonizáveis entre si, que incute diversas 
dúvidas a quem necessite de uma compreensão integrada da legislação. Além disto, verificam-se 
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diversas lacunas e omissões, as quais se devem, em parte, ao elevado conjunto de edifícios para os 
quais não existiam regulamentos específicos de segurança contra incêndio. Era o caso, 
designadamente, das instalações industriais, dos armazéns, dos lares de idosos, dos museus, das 
bibliotecas, dos arquivos e dos locais de culto. Por outro lado a sua heterogeneidade levava a que fosse 
difícil obter, por parte das várias entidades responsáveis pela aplicação da lei, uma visão sistematizada 
e uma interpretação uniforme das normas [3]. A reforma chega com o DL220/2008, que corresponde 
ao Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios e que é complementado com a 
Portaria nº 1532/2008, que corresponde ao Regulamento técnico que estabelece as condições técnicas 
gerais e específicas da SCIE [4], [5]. 

De seguida, apresenta-se a legislação que foi substituída pela actual legislação, relativa a cada tipo de 
utilização [6], [7]: 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação: 

• Decreto-Lei n.º 64/90 - Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios de 
Habitação (revoga, para edifícios de habitação, o capítulo III do título V do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951). 

Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Comerciais: 

• Portaria n.º 1299/2001 - Aprova as medidas de segurança contra riscos de incêndio a  observar 
nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços com área inferior a 300 m2. 

• Decreto-Lei n.º 368/99 - Aprova o regime de protecção contra riscos de incêndio em 
estabelecimentos comerciais. Revoga o Decreto-Lei n.º 61/90, de 15 de Fevereiro (Com  área 
igual ou superior a 300m2 ou de substâncias perigosas). 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios  de Serviços Públicos: 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/89 - Aprova um conjunto de medidas de segurança 
contra incêndios (Regulamento de Segurança contra Incêndios  em Edifícios  onde estejam 
instalados Serviços públicos  da Administração Central, Regional e Local e Instituições de 
interesse Público e Entidades tuteladas pelo Estado). 

Segurança Contra Incêndio em Centros Urbanos Antigos: 

• Decreto-Lei n.º 426/89 - Aprova as Medidas Cautelares de Segurança contra Riscos de Incêndio 
em Centros Urbanos Antigos. 

Segurança Contra Incêndio em Parques de Estacionamento Cobertos: 

• Decreto-Lei n.º 66/95 - Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Parques de 
estacionamento Cobertos. 

Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos de Restauração e Bebidas: 

• Portaria n.º 1063/97 - Aprova as medidas de segurança contra riscos de incêndio aplicáveis na 
construção, instalação e funcionamento dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos 
de restauração e de bebidas. 

• Decreto-Lei n.º 168/97 - Aprova o regime jurídico da instalação e do funcionamento dos 
estabelecimentos de restauração e de bebidas. 

Segurança Contra Incêndio em Empreendimentos Turísticos: 

• Decreto-Lei n.º 167/97 - Aprova o regime jurídico da instalação e do funcionamento dos 
empreendimentos turísticos. 
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• Portaria n.º 1064/97 - Aprova os procedimentos de instrução de pedidos de licenciamento dos 
empreendimentos turísticos no novo regime de instalação e funcionamento. 

• Portaria n.º 1063/97 - Aprova as medidas de segurança contra riscos de incêndio aplicáveis na 
construção, instalação e funcionamento dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos 
de restauração e de bebidas. 

Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Hospitalares: 

• Decreto-Lei n.º 409/98 - Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios de 
Tipo Hospitalar. 

• Portaria n.º 1275/2002 - Aprova as normas de segurança contra incêndio a observar na 
exploração de estabelecimentos de tipo hospitalar. 

Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Administrativos: 

• Decreto-Lei n.º 410/98 - Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios de 
Tipo Administrativo. 

• Portaria n.º 1276/2002 - Aprova as normas de segurança contra incêndio a observar na 
exploração de estabelecimentos de tipo administrativo. 

Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos Escolares: 

• Decreto-Lei n.º 414/98 - Aprova o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios 
Escolares. 

• Portaria n.º 1444/2002 - Aprova as normas de segurança contra incêndio a observar na 
exploração de estabelecimentos escolares. 

Segurança Contra Incêndio em Instalações Industriais: 

• Portaria n.º 473/2003 - Define os termos de apresentação dos pedidos de instalação ou de 
alteração dos estabelecimentos industriais. Revoga a Portaria n.º 314/94, de 24 de Maio. 

• Portaria n.º 464/2003 - Estabelece um novo regime legal para o exercício da actividade 
industrial. Revoga a Portaria n.º 744-B/93, de 18 de Agosto. 

• Decreto-Lei n.º 70/2003 - Estabelece o regime do licenciamento das áreas de localização 
empresarial. 

• Decreto-Lei n.º 69/2003 - Estabelece as normas disciplinadoras do exercício da actividade 
industrial. 

• Decreto-Lei n.º 267/2002 - Estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos 
de licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e 
instalações de postos de abastecimento de combustíveis. 

• Portaria n.º 1188/2003 - Regula os pedidos de licenciamento de combustíveis. 

 

2.2.2 SÍNTESE DA ACTUAL LEGISLAÇÃO 

A actual legislação surge numa altura em que já são vários os países a adoptar regulamentos com 
requisitos exigenciais. Este tipo de regulamento, podendo ser usado em paralelo com o do tipo 
prescritivo, estabelece novas formas de segurança, definindo objectivos de segurança que devem ser 
atingidos pelos edifícios [3]. 

A compilação da legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios, apresentando um amplo 
conjunto de exigências técnicas, permite uma estruturação lógica, rigorosa e acessível, favorecendo 
amplamente a sua aplicação e o seu cumprimento. Assim, com a nova legislação obtém-se uma 
regulamentação aplicável a todos os edifícios e recintos, distribuídos por doze utilizações-tipo (UT), 
que, de forma sistematizada, se relacionam cada uma com quatro categorias de risco de incêndio. Não 
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são apenas considerados edifícios de ocupação exclusiva, mas também de ocupação mista, 
estabelecendo-se que a regulamentação de segurança contra incêndio em edifícios é aplicável não só 
aos edifícios a construir como também aos existentes. Contudo, não se prevê que venha a ter um 
impacte significativo no custo final da construção nova, pois muitas dessas soluções são já adoptadas 
na execução dos projectos e na construção dos edifícios que não dispõem de regulamentos específicos 
de segurança contra incêndio. Tal deve-se largamente ao recurso à regulamentação estrangeira e, por 
analogia, à regulamentação nacional anterior, quer por exigência das companhias de seguros, quer por 
decisão do dono da obra e dos projectistas [4]. 

 

2.3 ESTRUTURA DA REGULAMENTAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

A actual regulamentação de segurança contra incêndio em edifícios encontra-se dividida em alguns 
diplomas, sendo o seu regime jurídico, representado pelo DL220/2008, o núcleo central. No regime 
jurídico é referido que existem mais 5 diplomas, que complementam o regime jurídico, que passamos 
a apresentar [4]: 

• Portaria 1532/2008, que corresponde ao regulamento técnico, estabelece as condições técnicas 
gerais e especificas de SCIE. Este diploma já se encontra em vigor desde 1 de Janeiro de 2009. 

• Despacho 2074/2009 do Presidente da ANPC com os critérios técnicos para definição da 
densidade de carga de incêndio modificada. Este despacho já se encontra publicado. 

• Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas de protecção civil, das 
obras públicas e da economia relativamente ao procedimento de registo das entidades na ANPC 
que irão exercer actividades de comercialização de produtos e equipamentos de SCIE, a sua 
instalação e manutenção. 

• Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas de protecção civil e das 
finanças que fixa os valores das taxas dos serviços prestados pela ANPC. 

• Portaria 64/2009 do Membro do governo responsável pela área da protecção civil relativa ao 
regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de 
inspecções das condições de SCIE pela ANPC. Esta portaria já se encontra publicada. 

Por forma a complementar a regulamentação atrás mencionada, também é necessário analisar: 

• Lei Nº 60/2007, que corresponde ao Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJ-UE). 
 

2.3.1 REGIME JURÍDICO (DL220/2008) 

O RJ-SCIE encontra-se estruturado em 5 capítulos e em 6 anexos, tendo os capítulos os seguintes 
títulos [4]: 

• Capítulo I – Disposições Gerais. 
• Capítulo II - Caracterização dos edifícios e recintos. 
• Capítulo III – Condições de SCIE. 
• Capítulo IV - Processo contra-ordenacional. 
• Capítulo V - Disposições finais e transitórias. 

Os anexos são os seguintes: 

• Anexo I - Classes de reacção ao fogo para produtos de construção. 
• Anexo II - Classes de resistência ao fogo padrão para produtos de construção. 
• Anexo III – Quadros com a classificação da categoria de risco de incêndio para as diversas UT. 
• Anexo IV - Elementos do projecto da especialidade de SCIE, exigido para os edifícios e 

recintos. 
• Anexo V - Fichas de segurança. 
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• Anexo VI - Equivalência entre as especificações do LNEC e as constantes das decisões 
comunitárias. 

No capítulo I destaca-se que o regime de segurança contra incêndio é aplicável aos edifícios e recintos, 
ou suas fracções autónomas, qualquer que seja a sua utilização e respectiva envolvente, havendo 
alguns casos especiais que se consideram excepções. As medidas de segurança para estes casos 
especiais encontram-se previstos em documentação própria e especifica. Salienta-se que nos imóveis 
classificados poderão ser adoptadas outras medidas de autoprotecção após parecer da ANPC, quando o 
cumprimento do regulamento de SCIE for lesivo ou de concretização manifestamente 
desproporcionada. 

O capítulo II apresenta grandes inovações relativamente à antiga legislação de SCIE, onde aparece 
pela primeira vez a divisão em 12 utilizações tipo, complementadas com 4 categorias de risco de 
incêndio para cada UT. Nos subcapítulos 2.4, 2.5 e 2.6 do presente trabalho será dado mais ênfase na 
análise das utilizações tipo, locais de risco e categorias de risco. 

No capítulo III é anunciada a existência de uma portaria que corresponde ao regulamento técnico de 
SCIE (Portaria 1532/2008). Este regulamento já se encontra em vigor e, por isso, será objecto de uma 
análise mais detalhada da estrutura no ponto 2.3.2 do presente trabalho. Também se destacam as 
medidas de autoprotecção, que serão objecto de uma análise mais detalhada no capítulo 3 do presente 
trabalho. 

Relativamente ao capítulo IV é apresentado o processo contra-ordenacional com a definição das 
contra-ordenações, coimas e das sanções acessórias. 

No capítulo V destaca-se a apresentação das taxas para os serviços prestados pela ANPC. 

 

2.3.2 REGULAMENTO TÉCNICO (PORTARIA 1532/2008) 

O RT-SCIE encontra-se estruturado em 8 títulos e 1 anexo, que passamos a enumerar [5]: 

• Título I - Objecto e definições 
• Título II - Condições exteriores comuns 
• Título III - Condições Gerais de Comportamento ao Fogo, Isolamento e Protecção 
• Título IV - Condições gerais de evacuação 
• Título V - Condições gerais das instalações técnicas 
• Título VI - Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança 
• Título VII - Condições gerais de autoprotecção 
• Título VIII - Condições específicas das utilizações-tipo 

O anexo é o seguinte: 

• Anexo I - Definições 

No título I é apresentado o objecto do regulamento técnico, assim como é referido que as definições 
necessárias se encontram no único anexo da portaria, ou seja, o Anexo I. 

O título II corresponde as condições exteriores comuns que os edifícios e recintos devem cumprir. Este 
título está subdividido em 3 capítulos. O primeiro corresponde às condições exteriores de segurança e 
acessibilidade, o segundo às limitações à propagação do incêndio pelo exterior e por ultimo o terceiro 
corresponde ao abastecimento e prontidão dos meios de socorro. 

No título III são apresentadas as condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e protecção. 
Este encontra-se dividido em 7 capítulos, onde é apresentado o que deve ser respeitado relativamente à 
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resistência ao fogo de elementos estruturais e incorporados, à compartimentação geral de fogo, ao 
isolamento e protecção de locais de risco, das vias de evacuação e de canalizações e condutas, à 
protecção de vãos interiores e em relação à reacção ao fogo. 

O título IV corresponde às condições gerais de evacuação. Este encontra-se dividido nas disposições 
gerais e nos requisitos para a evacuação de locais, para as vias horizontais e verticais de evacuação. 

No título V são apresentados os requisitos relativos às instalações técnicas, estando dividido em 
diversas situações concretas, como por exemplo, instalações de energia eléctrica, de aquecimento, 
ascensores, etc.. 

No título VI são apresentados os requisitos relativos aos equipamentos e sistemas de segurança, 
estando dividido em 11 capítulos com situações concretas, como por exemplo, a sinalização, 
iluminação de emergência, detecção, meios de intervenção, etc.. 

Relativamente ao título VII, que corresponde às condições gerais de autoprotecção, será dado um 
especial enfoque mais à frente, uma vez que corresponde ao tema principal do trabalho. 

No título VIII são apresentas as condições especificas de algumas utilizações, nomeadamente, UT I, 
UTII, UT V, UT VI, UT VII, UTVIII, UT IX, UT X, UT XI e UT XII. 

 

2.4 UTILIZAÇÕES-TIPO 

Antes de se proceder à análise do constante da regulamentação relevante para o tema em causa, 
convém explicar que todas as disposições estão voltadas para as várias utilizações-tipo, que não são 
mais do que a classificação do uso dominante de qualquer edifício, recinto ou parte deles, incluindo os 
estacionamentos, os diversos tipos de estabelecimentos que recebem público, os industriais, oficinas e 
armazéns, em conformidade com o disposto no artigo 8.º do DL220/2008 [4]. 

Na Tabela 1 resumem-se as diversas UT, referindo o uso dominante de cada uma. 

Tabela 1 – Descrição das utilizações-tipo [4] 

Utilização-Tipo Descrição 

UT I Habitacionais 

UT II Estacionamentos 

UT III Administrativos 

UT IV Escolares 

UT V Hospitalares e lares de idosos 

UT VI Espectáculos e reuniões públicas 

UT VII Hoteleiros e restauração 

UT VIII Comerciais e gares de transporte 

UT IX Desportivos e de lazer 

UT X Museus e galerias de arte 

UT XI Bibliotecas e arquivos 

UT XII Industriais, oficinas e armazéns 
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2.5 LOCAIS DE RISCO 

Após a definição da utilização tipo, é feita também uma classificação para locais de risco integrados 
em edifícios e recintos, de A a F. Esta classificação traduz a natureza do risco presente em 
determinado local em função da natureza do risco de incêndio, com excepção dos espaços interiores de 
cada fogo e das vias horizontais e verticais de evacuação, em conformidade com o disposto no artigo 
10.º do DL220/2008 [4]. Os mesmos encontram-se, resumidamente, expostos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Definição dos locais de risco [4] 

Local Descrição Condições 

Risco A Local sem riscos especiais Efectivo total <100 pessoas; 

Efectivo público <50 pessoas; 

Mais de 90 % dos ocupantes sem 
limitação mobilidade ou capacidade de 
percepção e reacção ao alarme; 

Actividades ou produtos sem riscos 
agravados de incêndio. 

Risco B Local acessível ao público ou a pessoal afecto 
ao estabelecimento com efectivo total >100 
pessoas ou efectivo público >50 pessoas 

Mais de 90 % dos ocupantes sem 
limitação mobilidade ou capacidade de 
percepção e reacção ao alarme; 

Actividades ou produtos sem riscos 
agravados de incêndio. 

Risco C Local com risco agravado de eclosão e 
desenvolvimento de incêndio 

Actividades e características dos 
produtos que acarretem risco 
agravado de incêndio. 

Risco D Local de permanência de pessoas acamadas, 
crianças <6 anos ou pessoas com limitação de 
mobilidade ou de capacidade de percepção e 
reacção ao alarme 

- 

Risco E Local de estabelecimento destinado a dormida Local em que as pessoas não 
apresentem as limitações indicadas 
nos locais de risco D; 

Risco F Local com meios e sistemas essenciais à 
continuidade de actividades sociais relevantes 

- 

 
No regime jurídico de segurança contra incêndio é possível verificar que existe um grande detalhe na 
separação de diversos locais/recintos com utilizações especificas, por exemplo, farmácias, cozinhas, 
quartos de dormida, enfermarias, etc… classificando esses mesmos espaços de A a F, conforme a 
natureza do risco associado ao local/recinto. Dentro de uma UT especifica podemos ter locais com 
riscos diferentes e que serão classificados de A a F conforme a natureza do risco. Na análise prática 
será verificada a existência de locais de risco A, B e C [4]. 
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2.6 CATEGORIAS DE RISCO 

As categorias de risco são caracterizadas em quatro níveis e dependentes dos factores de classificação 
do risco para cada UT [4]. Na Tabela 3 são apresentados resumidamente os parâmetros definidores da 
categoria de risco para cada UT. 

Tabela 3 – Parâmetros definidores da categoria de risco por UT [4] 
 

Utilização-Tipo Parâmetros definidores da categoria de risco 

UT I 
Altura da utilização-tipo e número de pisos abaixo do plano de 
referência. 

UT II 
Espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de 
pisos abaixo do plano de referência e a área bruta. 

UT III e X Altura da utilização-tipo e efectivo 

UT IV, V e VII 
Altura da utilização-tipo, efectivo, efectivo em locais de tipo D ou E 
e, apenas para a 1.ª categoria, saída independente directa ao 
exterior de locais do tipo D ou E, ao nível do plano de referência. 

UT VI e IX 
Espaço coberto ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de 
pisos abaixo do plano de referência e efectivo 

UT VIII 
Altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de 
referência e efectivo 

UT XI 
Altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de 
referência, efectivo e carga de incêndio, calculada com base no 
valor de densidade de carga de incêndio modificada 

UT XII 
Espaço coberto ou ao ar livre, número de pisos abaixo do plano de 
referência e densidade de carga de incêndio modificada 

 
Para melhor compreensão dos parâmetros definidores da categoria de risco, entende-se por: 

• Altura da utilização tipo – “a diferença de cota entre o plano de referência e o pavimento do 
último piso acima do solo, susceptível de ocupação por essa utilização-tipo” [4]. 

• Plano de referência – “o plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas de 
socorro, medida na perpendicular a um vão de saída directa para o exterior do edifício” [4]. 

• Área bruta de um piso ou fracção – “a superfície total de um dado piso ou fracção, delimitada 
pelo perímetro exterior das paredes exteriores e pelo eixo das paredes interiores separadoras 
dessa fracção, relativamente às restantes” [4]. 

• Efectivo – “o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado 
espaço de um edifício ou recinto” [4]. 

• Carga de incêndio - “a quantidade de calor susceptível de ser libertada pela combustão completa 
da totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, 
divisórias, pavimentos e tectos” [4]. 

Salienta-se que no cálculo do efectivo dos edifícios e recintos deve ser considerado o somatório dos 
efectivos de todos os seus espaços susceptíveis de ocupação. A densidade de carga de incêndio 
modificada será determinada com base nos critérios técnicos definidos em despacho do presidente da 
ANPC [4]. 
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As UT dos edifícios e recintos em matéria de risco de incêndio podem ser da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categorias, 
conforme quadros do Anexo III do DL220/2008. Na tabela 4 apresentamos o exemplo de um dos 
quadros, nomeadamente o da UT VII, sendo uma das utilizações-tipo com mais parâmetros para 
classificar o nível de risco de incêndio e além disso terá uma análise mais detalhada no caso prático do 
presente trabalho [4]. 

Tabela 4 – Categorias de risco da UT VII [4] 

Categoria 

Critérios referentes à UT VII 
Locais de risco E com 
saídas independentes 
directas ao exterior no 

plano de referência 

Altura da UT 
VII 

Efectivo da UT VII 

Efectivo total 
(pessoas) 

Efectivo em 
locais de risco E 

(pessoas) 

1ª ≤ 9 m ≤ 100 ≤ 50 Aplicável a todos 

2ª ≤ 9 m ≤ 500 ≤ 200 Não aplicável 

3ª ≤ 28 m ≤ 1.500 ≤ 800 Não aplicável 

4ª Restantes situações Não aplicável 

 
A categoria de risco de cada uma das utilizações-tipo é a mais baixa que satisfaça integralmente os 
critérios indicados na tabela 4. É atribuída a categoria de risco superior a uma dada utilização-tipo, 
sempre que for excedido um dos valores da classificação na categoria de risco. Esta análise é realizada 
para todas as UT na classificação da categoria de risco. Aproveita-se para mencionar que a tabela 4 foi 
corrigida relativamente ao estabelecido no Anexo III do RJ-SCIE, uma vez que há um erro na sua 
formulação. 

Destaca-se que no caso de estabelecimentos com uma única utilização-tipo distribuída por vários 
edifícios independentes, a categoria de risco é atribuída a cada edifício e não ao seu conjunto e que os 
edifícios e os recintos de utilização mista são classificados na categoria de risco mais elevada das 
respectivas utilizações-tipo, independentemente da área ocupada por cada uma dessas utilizações, [4]. 

Salienta-se que os procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas passam a ser 
instruídos com um Projecto de Especialidade de SCIE (obrigatório para as todas as utilizações-tipo de 
edifícios classificadas nas 2ª, 3ª e 4ª categorias de risco e para a 1ª categoria de risco das UT IV e V) 
ou com uma Ficha de Segurança, conforme modelo da ANPC (obrigatória para as utilizações-tipo I, II, 
III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII de edifícios classificadas com a 1ª categoria de risco), ambos os 
casos à responsabilidade dos Autores dos Projectos, sabendo-se que a 1ª categoria é de risco reduzido, 
a 2ª de risco moderado, a 3ª de risco elevado e a 4ª de risco muito elevado [8]. 
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3 

PLANOS DE SEGURANÇA – ESTADO DA ARTE 
 

 

 
3.1. INTRODUÇÃO 

Um plano de segurança pode definir-se como a sistematização de um conjunto de normas e regras de 
procedimento, destinadas a evitar ou minimizar os efeitos das catástrofes que possam vir a ocorrer em 
determinadas áreas, gerindo de uma forma optimizada, os recursos disponíveis. Desta forma, um plano 
de segurança constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão operacional, uma vez 
que, ao identificar os riscos, estabelece os meios para fazer face ao acidente e, quando definida a 
composição das equipas de intervenção, lhes atribui missões [9]. 

Existem pelo menos três possibilidade de classificação dos planos de segurança, ou seja, podem ser 
classificados quanto ao objectivo, que depende do tipo de riscos abrangidos, quanto à perspectiva de 
intervenção e quanto ao âmbito (territorital) [10]. 

Relativamente ao objectivo podem ser divididos em [10]: 

• Globais /Gerais – que têm em consideração todos os riscos; 
• Especiais /Específicos – que têm em consideração um único risco, ou apenas alguns, por 

exemplo: 
o Segurança e Higiene no Trabalho (acidentes de trabalho e doenças profissionais). 
o Segurança Contra Incêndio; 
o Etc. 

Quanto à perspectiva de intervenção podem ser divididos em [10]: 

• Segurança Geral (integral); 
• Prevenção; 
• Emergência (interno e externo); 
• Evacuação; 
• Etc. 

Em relação ao âmbito (territorial) podem ser divididos em [10]: 

• Nacionais; 
• Regionais / distritais; 
• Concelhios; 
• Empresariais / institucionais; 
• Departamentais; 
• Etc. 
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Em termos históricos, tem havido uma grande evolução relativamente aos planos de segurança na 
regulamentação contra incêndio. Até aos finais do século XX havia apenas algumas referências 
sumárias. Nos regulamentos de 1998 surgiu alguma informação relativamente aos planos de segurança 
nos edifícios de tipo hospitalar, administrativo e escolares. Em 2002 foram aprovadas portarias, 
relacionadas com as utilizações atrás referidas, com um detalhe maior nos planos de prevenção e de 
emergência. Com a aprovação da regulamentação actual passam a estar disponíveis os requisitos 
relativamente aos planos de segurança para todos os edifícios e recintos [10]. 

As razões para a elaboração do plano de segurança são [9]: 

• Identificar os riscos e procurar minimizar os seus efeitos; 
• Estabelecer cenários de acidentes para os riscos identificados; 
• Definir princípios, normas e regras de actuação face aos cenários possíveis; 
• Organizar os meios, humanos e materiais, e prever missões para cada um dos intervenientes; 
• Definir as competências e responsabilidades dos diversos intervenientes; 
• Permitir desencadear acções oportunas, destinadas a limitar as consequências do sinistro; 
• Evitar confusões, erros, atropelos e duplicação de actuações; 
• Prever e organizar antecipadamente a evacuação e intervenção; 
• Permitir criar rotinas nos procedimentos, os quais poderão ser testados, através de exercícios e 

simulacros. 

Um plano de segurança deve, por isso, ter as seguintes características [9]: 

• Simplicidade; 
• Flexibilidade; 
• Dinamismo; 
• Adequação; 
• Precisão. 

Perante os vários tipos de risco que podem acontecer num determinado edifício ou recinto é prudente 
pensar na Segurança Integrada. Isto faz com que haja uma necessidade de serviços estruturados de 
segurança, nas instituições e nas empresas. Haverá uma convergência das formações profissionais dos 
operadores e dos sistemas e equipamentos. Torna-se necessário a compatibilização de acumulação de 
funções de segurança nas diversas áreas, dentro da mesma estrutura organizativa.  

A Segurança integrada traz vantagens evidentes em termos económicos, tanto em termos de materiais 
como pessoal, devido à acumulação de funções dos diversos elementos das equipas, como também 
facilita a coordenação das funções. 

O planeamento da segurança é essencial à prevenção do acidente, bem como a uma eficaz intervenção, 
caso ela ocorra. A generalização dos planos de segurança, a todos os níveis, e a adopção de uma óptica 
de gestão integrada é certamente o melhor caminho para se alcançar maior segurança. É de grande 
importância que se consiga estender uma “cultura de segurança” em toda a população para que as 
medidas a tomarem se tornem eficazes [10]. 

Nos subcapítulos seguintes será fornecida uma explicação mais detalhada das medidas de 
autoprotecção previstas na legislação em vigor, focando, no final, o tema do presente trabalho, ou seja, 
o plano de emergência. 
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3.2. ESTRUTURA TIPO DO PLANO DE SEGURANÇA 

Os planos de segurança correspondem à associação dos registos de segurança, do plano de prevenção e 
do plano de emergência (ou procedimentos em caso de emergência), em cumprimento do RT-SCIE 
[11]. 

A autoprotecção e a gestão de segurança contra incêndio em edifícios e recintos, durante a exploração 
ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação da actual regulamentação, baseiam-se nas 
seguintes medidas [4]: 

• Procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, conforme a categoria de risco; 
• Procedimentos de emergência ou planos de emergência interna, conforme a categoria de risco; 
• Registo de segurança; 
• Formação em SCIE; 
• Simulacros. 

O Plano de Segurança deve ser um documento de fácil consulta e actualização, face a alterações 
introduzidas ou conclusões pós exercícios, e deverá ter a seguinte estrutura tipo na parte administrativa 
[11]:  

• Promulgação (pelo RS);  
• Lista de páginas em vigor (capítulos, secções);  
• Lista das revisões e alterações (capítulos, secções, páginas e motivos de alteração, anulação e 

adição, data e aprovação);  
• Lista da distribuição (nº do exemplar, entidade ou pessoa receptora, data, rubrica, versão inicial, 

alterações);  
• Definições;  
• Siglas e abreviaturas.  

Após a parte administrativa serão colocados os registos de segurança, o plano de prevenção e o plano 
de emergência. Nos próximos subcapítulos do presente trabalho será detalhado o conteúdo dos registos 
de segurança, do plano de prevenção e do plano de emergência. 

A responsabilidade pela elaboração dos planos de segurança internos referentes a edifícios e recintos 
classificados na 3.ª e 4.ª categoria de risco, constituídos pelos planos de prevenção, pelos planos de 
emergência internos e pelos registos de segurança, tem de ser assumida exclusivamente por técnicos 
associados das OA, OE e ANET, propostos pelas respectivas associações profissionais [4]. 

 

3.3. REGISTOS DE SEGURANÇA  

Estes registos terão um manuseamento frequente, pelo que poderão ser colocados como anexo do 
plano de segurança, devendo ter a seguinte estrutura tipo [5], [11]: 

• Relatórios de vistoria, inspecção e fiscalização; 
• Relatórios de anomalias relacionadas com as instalações técnicas, os equipamentos e sistemas 

de segurança; 
• Relação das acções de manutenção efectuadas nas instalações técnicas, nos equipamentos e 

sistemas de segurança; 
• Descrição das modificações, alterações e trabalhos perigosos efectuados; 
• Relatórios de ocorrências relacionadas com segurança contra incêndios;  
• Cópias dos relatórios de intervenção dos bombeiros; 
• Relatórios das acções de formação e dos exercícios de simulação. 
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3.4. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 

Os procedimentos de prevenção são um conjunto de regras de exploração e de comportamentos 
humanos e técnicos, em situação de rotina e normalidade da vida de uma empresa ou entidade, 
constituindo uma das partes importantes do plano de prevenção, a serem aplicados quando este não se 
justifique, em face da baixa categoria de risco da UT [11].  

O objectivo destes procedimentos é garantir a continuidade de um conjunto de condições de segurança 
na exploração diária do edifício ou recinto e nos seus acessos, pelo que se deve listar e controlar as 
seguintes situações [5], [11]:  

• Acessibilidade dos meios de socorro aos espaços da UT; 
• Acessibilidade dos mesmos meios à rede de água de SI; 
• Eficácia dos meios passivos de resistência ao fogo; 
• Operacionalidade dos meios de evacuação; 
• Acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção; 
• Vigilância dos locais de maior risco e desocupados; 
• Conservação dos espaços limpos e arrumados; 
• Segurança na utilização de matérias perigosas e nos trabalhos de manutenção ou alteração das 

instalações; 
• Procedimentos de exploração das instalações técnicas; 
• Procedimentos de operação dos equipamentos e sistemas de segurança; 
• Programas de manutenção das instalações técnicas, dos equipamentos e sistemas de segurança. 

 
3.5. PLANO DE PREVENÇÃO 

O plano de prevenção é um documento onde deve constar a organização de segurança e suas 
atribuições, assim como os procedimentos de actuação em situação normal, tendo em vista a 
capacidade de passagem à situação de emergência, em caso de necessidade. Tem como finalidade 
limitar os riscos de ocorrência e desenvolvimento de incêndios [10], [11]. 

Assim, o plano de actuação deve conter as seguintes secções [5], [11]:  

• Identificação da UT; 
• Data da entrada em funcionamento da UT; 
• Identificação do RS; 
• Identificação do(s) delegado(s) de segurança; 
• Plantas à escala 1/100 ou 1/200 contendo o estudo ou projecto de segurança; 
• Acessibilidade dos meios de socorro aos espaços da UT; 
• Acessibilidade dos mesmos meios à rede de água de SI; 
• Eficácia dos meios passivos de resistência ao fogo; 
• Operacionalidade dos meios de evacuação; 
• Acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção; 
• Vigilância dos locais de maior risco e desocupados; 
• Conservação dos espaços limpos e arrumados; 
• Segurança na utilização de matérias perigosas e nos trabalhos de manutenção ou alteração das 

instalações; 
• Procedimentos de exploração das instalações técnicas; 
• Procedimentos de operação dos equipamentos e sistemas de segurança; 
• Programas de manutenção das instalações técnicas, dos equipamentos e sistemas de segurança; 
• Anexos com: 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

17 

o Instruções de funcionamento dos principais dispositivos e equipamentos técnicos; 
o Procedimentos para rectificação de anomalias dos dispositivos e equipamentos 

técnicos; 
o Programas de conservação e manutenção; 
o Cadernos de registo, destinados à inscrição de ocorrências relevantes e à guarda de 

relatórios. 

 

3.6. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA 

Para cada tipo de UT devem ser definidas as técnicas e as acções comportamentais, individuais e 
colectivas para, de uma forma organizada, coerente e rápida, fazer face a uma emergência, tida como 
um acontecimento nem desejado, nem esperado. De uma forma simples e resumida, podemos dizer 
que os procedimentos, perante uma situação de incêndio, são, no mínimo, os seguintes [5], [11]:  

• Procedimentos de alarme; 
• Procedimentos de alerta; 
• Apoio à intervenção externa.  

 

3.7. PLANO DE EMERGÊNCIA 

O plano de emergência deve incorporar a organização de segurança, as atribuições e os procedimentos 
de actuação em situação de emergência, numa determinada UT. Tem como finalidade circunscrever os 
sinistros, limitar os seus danos por meios próprios e sistematizar a evacuação enquadrada dos utentes 
[10], [11]. 

O plano de emergência interno deve ser constituído [5], [11]: 

• Pela definição da organização a adoptar em caso de emergência; 
• Pela indicação das entidades internas e externas a contactar em situação de emergência; 
• Pelo plano de actuação; 
• Pelo plano de evacuação; 
• Por um anexo com as instruções de segurança a que se refere o artigo 199.º da Portaria 

1532/2008 de 29/12/2008; 
• Por um anexo com as plantas de emergência, podendo ser acompanhadas por esquemas de 

emergência. 

No próximo capitulo será dado especial enfoque ao tema do plano de emergência, uma vez que 
corresponde ao tema central do presente trabalho. 
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4 

PLANO DE EMERGÊNCIA 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O plano de emergência deve incorporar a organização de segurança, as atribuições e os procedimentos 
de actuação em situação de emergência, numa determinada UT. 

Deve ser simples, bem estruturado, preciso e realista, de forma a sistematizar a evacuação enquadrada 
dos ocupantes (ou parte) e limitar a propagação e respectivas consequências dos incêndios.  

Sendo um documento operacional exigido pela actual legislação para a situação do incêndio, poderá 
ser utilizado para actuação perante as ocorrências de outros riscos, quer naturais, quer tecnológicos, 
quer sociais. Haverá que fazer a identificação desses riscos e definir os respectivos níveis de 
gravidade.  

Por outro lado, o estudo de SCIE contemplou a classificação e definição dos diversos locais de risco, 
pelo que se pode identificar os locais ditos perigosos. Para a emergência, é igualmente importante 
conhecer os pontos nevrálgicos (para além dos tipo F) que são vitais à actividade da UT, não só para a 
situação normal, como para o caso da emergência [5], [11].  

Os planos de emergência estabelecerão, nomeadamente [12]: 

• A tipificação dos riscos; 
• As medidas de prevenção a adoptar; 
• A identificação dos meios e recursos mobilizáveis, em situação de acidente grave ou catástrofe; 
• Os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, públicos ou 

privados, utilizáveis; 
• A estrutura operacional que há-de garantir a unidade de direcção e o controlo permanente da 

situação. 

Os planos de emergência, consoante a extensão territorial visada, são nacionais, regionais, distritais ou 
municipais; e consoante a sua finalidade, são gerais ou especiais. 

Os planos de emergência estão sujeitos a actualização periódica e devem ser objecto de exercícios 
frequentes, com vista a testar a sua operacionalidade [12]. 

O plano de emergência interno (PEI) corresponde ao plano de emergência de um edifício ou recinto, 
ou de uma UT. No próximo capitulo será realizada a aplicação prática do plano de emergência interno 
de um edifício concreto. 
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4.2. ESTRUTURA 

O plano de emergência interno deve ser constituído [5], [11]: 

• Pela definição da organização a adoptar em caso de emergência; 
• Pela indicação das entidades internas e externas a contactar em situação de emergência; 
• Pelo plano de actuação; 
• Pelo plano de evacuação; 
• Por um anexo com as instruções de segurança a que se refere o artigo 199.º da Portaria 

1532/2008 de 29/12/2008; 
• Por um anexo com as plantas de emergência, podendo ser acompanhadas por esquemas de 

emergência. 

A organização em situação de emergência deve contemplar [5], [11]: 

• Os organogramas hierárquicos e funcionais do SI cobrindo as várias fases do desenvolvimento 
de uma situação de emergência, nomeadamente as actividades descritas no n.ºs 4 e 5 do artigo 
205 da portaria 1532/2008; 

• A identificação dos delegados e agentes de segurança, componentes das várias equipas de 
intervenção, respectivas missões e responsabilidades, a concretizar em situações de emergência. 

 

4.3. PLANO DE ACTUAÇÃO 

O plano de actuação deve contemplar a organização das operações a desencadear por delegados e 
agentes de segurança em caso de ocorrência de uma situação perigosa e os procedimentos a observar, 
abrangendo [5], [11]: 

• O conhecimento prévio dos riscos presentes nos espaços afectos à utilização-tipo, 
nomeadamente nos locais de risco C, D e F; 

• Os procedimentos a adoptar em caso de detecção ou percepção de um alarme de incêndio; 
• A planificação da difusão dos alarmes restritos e gerais, assim como a transmissão do alerta; 
• A coordenação das operações previstas no plano de evacuação; 
• A activação dos meios de primeira intervenção que sirvam os espaços da utilização-tipo, 

apropriados a cada circunstância, incluindo as técnicas de utilização desses meios; 
• A execução da manobra dos dispositivos de segurança, designadamente de corte da alimentação 

de energia eléctrica e de combustíveis, de fecho de portas resistentes ao fogo e das instalações 
de controlo de fumo; 

• A prestação de primeiros socorros; 
• A protecção de locais de risco e de pontos nevrálgicos da utilização-tipo; 
• O acolhimento, informação, orientação e apoio dos bombeiros; 
• A reposição das condições de segurança após uma situação de emergência. 

 

4.4. PLANO DE EVACUAÇÃO  

O plano de evacuação deve contemplar as instruções e os procedimentos, a observar por todo o 
pessoal da utilização-tipo, relativos à articulação das operações destinadas a garantir a evacuação 
ordenada, total ou parcial, dos espaços considerados em risco pelo RS e abranger [5], [11]: 
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• O encaminhamento rápido e seguro dos ocupantes desses espaços para o exterior ou para uma 
zona segura, mediante referenciação de vias de evacuação, zonas de refúgio e pontos de 
encontro; 

• O auxílio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade, de forma a assegurar que 
ninguém fique bloqueado; 

• A confirmação da evacuação total dos espaços e garantia de que ninguém a eles regressa. 

 

4.5. PLANTAS DE EMERGÊNCIA 

As plantas de emergência, a elaborar para cada piso da utilização-tipo, quer em edifícios quer em 
recintos, devem [5], [11]: 

• Ser afixadas em posições estratégicas junto aos acessos principais do piso a que se referem; 
• Ser afixadas nos locais de risco D e E e nas zonas de refúgio. 

Nos pisos de grande desenvolvimento em planta é necessário afixar plantas sectoriais. Neste caso, 
cada planta deve ter um esquema do piso total com a identificação do sector apresentado. As 
localizações nos pisos devem ser em zonas de passagem ou permanência dos utilizadores.  

Quando solicitado, devem ser disponibilizadas cópias das plantas de emergência ao corpo de 
bombeiros em cuja área de actuação própria se inserem os espaços afectos à utilização-tipo. 

O plano de emergência interno e os seus anexos devem ser actualizados sempre que as modificações 
ou alterações efectuadas na utilização-tipo o justifiquem e estão sujeitos a verificação durante as 
inspecções regulares e extraordinárias. 

No posto de segurança deve estar disponível um exemplar do plano de emergência interno. 

 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DAS PLANTAS DE EMERGÊNCIA 

Na norma NP 4386 define-se que a Planta de Emergência corresponde a uma “planta esquemática do 
edifício, que tem por objectivo orientar, informar e instruir os utilizadores dos edifícios e instalações, 
para os procedimentos a adoptar numa situação de emergência, englobando ainda as instruções gerais 
de segurança e a legenda da simbologia adoptada”.  

Nos quartos (risco E), deverá ser previsto a colocação das plantas de emergência no lado interior das 
portas de acesso. No caso de apartamentos com fins turísticos, bastará uma planta no lado interior da 
porta de acesso de cada apartamento.  

As plantas devem ter como dimensão mínima o formato DIN A3, podendo admitir-se que sejam do 
formato DIN A4 nos casos dos quartos. Em qualquer dos casos, devem ser afixadas a uma altura 
aproximada de 1,60 m do pavimento.  

Nas plantas de emergência devem aplicar-se as plantas de arquitectura, simplificadas, de preferência à 
escala 1:200, proporcionando uma boa leitura após a inclusão dos símbolos de emergência. Assim as 
plantas esquemáticas devem ter:  

• Todas as paredes principais exteriores, com traço carregado;  
• Paredes interiores relevantes, de separação dos compartimentos e das vias de evacuação;  
• Vãos existentes nas paredes, se necessário com indicação das portas;  
• Equipamentos ou mobiliário fixo (representados de modo simplificado) que sejam importantes e 

referências para o bom entendimento do desenho e dos percursos de evacuação.  
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As plantas de emergência devem ser produzidas com materiais resistentes ao tempo, ao choque e às 
agressões ambientais. Se forem plastificadas ou colocadas em molduras com vidro, deverão ter 
características anti-reflexo. Em locais onde seja importante o seu visionamento em situação de 
emergência devem ser em material fotoluminescente, com as mesmas propriedades das placas (sinais) 
de segurança.  

As plantas de emergência, correctamente orientadas, assim como os seus símbolos, devem incluir os 
seguintes elementos:  

• Identificação do edifício (ou entidade ou logotipo, se necessário), piso ou sector;  
• Localização do utilizador;  
• Localização dos extintores de incêndio;  
• Localização das bocas de incêndio armadas;  
• Localização dos botões de alarme manual;  
• Indicação dos caminhos de evacuação normais e alternativos  
• Indicação do ponto de reunião (se for viável);  
• Nº de telefone de emergência (interno e/ou externo);  
• Instruções de segurança, gerais do local, consoante o caso;  
• Indicação da simbologia em legenda;  
• Indicação da data de execução (mês/ano);  
• Indicação do fabricante, fornecedor ou responsável pela execução.  

Não é autorizada publicidade nas plantas de emergência.  

Nos edifícios que recebem público estrangeiro, as instruções de segurança e a simbologia deverão ser 
apresentadas em português, inglês e, se necessário, numa 3ª língua, associando-se a cada língua o 
símbolo da respectiva bandeira [13].  

 

4.5.2. SÍMBOLOS 

Os símbolos aplicados devem ser coloridos para melhor evidência, conforme se indica:  

• Azul – informação ao utilizador;  
• Verde – itinerários de evacuação  
• Vermelho – equipamentos de combate a incêndios e alarme  
• Preto – desenho base do edifício  

A cor de fundo da planta deve permitir um correcto contraste.  

 
Símbolos a utilizar [13], [14]:  
 

• Localização do observador   

 

• Extintor de incêndio  

 

• Boca de incêndio armada  

 

• Botão de alarme  
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• Caminho de evacuação normal  

 

• Caminho de evacuação alternativo  

 

• Ponto de reunião  

 

• Telefone de emergência  

 

4.5.3.INSTRUÇÕES GERAIS 

As instruções gerais a incluírem nas plantas emergência devem estar de acordo com a utilização-tipo e 
com a organização de segurança implementada.  

No mínimo, deverão ser inscritas as seguintes indicações [13]:  

• Manter a calma; 
• Dar o alarme premindo o botão de alarme mais próximo ou utilizar o telefone de emergência  
• Combater o fogo com o extintor, sem correr perigo; 
• Dirigir-se para a saída mais próxima, seguindo a sinalização ou dirigir-se para a saída seguindo 

as instruções dos coordenadores; 
• Nunca utilizar os elevadores; apenas as escadas; 
• Nunca voltar para trás; 
• Dirigir-se ao ponto de reunião e aguardar instruções.  
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5 

PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO DO EDIFÍCIO 
TRINDADE DOMUS 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

O PEI é um documento privilegiado para identificar um conjunto de procedimentos e acções que 
pretendem assegurar o controlo da segurança, dando uma resposta eficaz a situações de acidente que 
ponham em causa a segurança das pessoas, instalações e meio envolvente. 

O PEI visa circunscrever os sinistros e limitar os seus danos, sistematizar a evacuação enquadrada dos 
ocupantes e facilitar a intervenção dos bombeiros. Trata-se de um documento operacional, que deve 
funcionar em pleno no caso de qualquer situação de emergência que venha a ocorrer. 

O presente PEI foi elaborado nos termos da actual regulamentação de segurança contra incêndio em 
edifícios e das notas técnicas da ANPC, que a complementam em diversos temas. 

Aproveita-se para referir que todos os nomes e contactos internos do presente PEI são fictícios. 

 

5.1.1 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

Será promovida a divulgação deste Plano de Emergência Interno a todos os colaboradores a 
desempenhar funções em situação de emergência, assim como ao Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil do Porto, conforme tabela 5. 

Tabela 5 – Lista de Distribuição 

Detentor de cópia autenticada do PEI 

Director do Plano (RS) 

SNBPC (BSB Porto) 

Coordenador das operações de segurança 

Equipas de alarme 

Equipa de coordenação de evacuação 

Equipa de 1ª intervenção 

Equipa de 1ºs Socorros 

Equipa de Manutenção 
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5.1.2 OBJECTIVOS 

O Plano de Emergência Interno tem como objectivo principal fornecer, de forma clara e prática, as 
informações necessárias que permitam, em situações de emergência, a garantia da segurança de 
pessoas, bens e equipamentos envolvidos no Edifício Trindade Domus. 

Neste sentido, o Plano de Emergência Interno (PEI) abordará as questões necessárias para: 

• Permitir uma intervenção rápida e eficaz, em caso de emergência; 
• Diminuir os prejuízos humanos, materiais e ambientais; 
• Evacuar todas as pessoas em condições de segurança; 
• Retomar as condições normais de funcionamento, no menor espaço de tempo. 

 

5.1.3 DEFINIÇÕES 

Com o intuito de esclarecer alguns termos aplicados no presente PEI, apresenta-se de seguida a 
definição dos mesmos, nomeadamente: 

Alarme - sinal sonoro e ou luminoso, para aviso e informação de ocorrência de uma situação anormal 
ou de emergência, accionado por uma pessoa ou por um dispositivo ou sistema automático [5]; 

Alarme geral – alarme emitido para difundir o aviso de evacuação à totalidade dos ocupantes de um 
edifício ou de um estabelecimento. Nos locais onde existam pessoas limitadas na mobilidade ou na 
capacidade de percepção e reacção a um alarme, destina-se também a desencadear as operações 
destinadas a apoiar a evacuação das referidas pessoas com limitações [5]; 

Alarme local», alarme que tem por destinatários apenas os ocupantes de um espaço limitado de um 
edifício ou de um estabelecimento e o pessoal afecto à segurança [5]; 

Alarme restrito – alarme emitido exclusivamente para aviso de uma situação de incêndio, ao pessoal 
afecto à segurança de um edifício ou de um estabelecimento [5]; 

Alerta – mensagem transmitida aos meios de socorro, que devem intervir num edifício, 
estabelecimento ou parque de estacionamento, em caso de incêndio, nomeadamente os bombeiros [5]; 

Equipa de Segurança – grupo de funcionários com formação adequada e com a responsabilidade de 
aplicar e fazer aplicar as medidas de segurança associadas ao Plano de Emergência Interno. A sua 
intervenção é orientada para a contenção da ocorrência, auxilio e cooperação com entidades externas 
competentes. 

Exercícios de segurança – todas as actividades relacionadas com a simulação de situações de 
emergência identificadas no PEI, desenvolvidas e coordenadas com o objectivo de proporcionar treino 
aos elementos da instituição, testar a eficácia dos sistemas de emergência e aperfeiçoar o PEI. 

Local de risco – a classificação de qualquer área de um edifício ou recinto, em função da natureza do 
risco de incêndio, com excepção dos espaços interiores de cada fogo e das vias horizontais e verticais 
de evacuação, em conformidade com o disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
Novembro [5]; 

Plano de emergência interno – documento no qual estão indicadas as medidas de autoprotecção a 
adoptar, por uma entidade, para fazer face a uma situação de incêndio nas instalações ocupadas por 
essa entidade, nomeadamente a organização, os meios humanos e materiais a envolver e os 
procedimentos a cumprir nessa situação. Contém o plano de actuação e o de evacuação [5]; 
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Plano de evacuação – documento, componente do plano de emergência, no qual estão indicados os 
caminhos de evacuação, zonas de segurança, regras de conduta das pessoas e a sucessão de acções a 
terem lugar durante a evacuação de um local, estabelecimento, recinto ou edifício, em caso de 
incêndio [5]; 

Ponto de reunião – local seguro, situado no exterior, para onde devem convergir e permanecer as 
pessoas evacuadas. 

 

5.1.4 ESTRUTURA E GESTÃO DO PEI 

O PEI está estruturado em cinco capítulos: Introdução; Caracterização do Edifício Trindade Domus; 
Organização e Gestão da Segurança; Plano de actuação; e Plano de evacuação. 

No capítulo um são descritos os objectivos do plano, a forma como está organizado e a metodologia da 
sua gestão. 

No capítulo dois é efectuada a caracterização do Edifício Trindade Domus – descrição das fracções, 
localização e envolvente, meios e recursos materiais existentes e identificação dos principais riscos e 
dos locais de risco de incêndio. 

Os traços gerais da organização e gestão da segurança, contemplando as várias equipas, respectivas 
missões e responsabilidades, são apresentados no capítulo três. 

No plano de actuação – capítulo quatro – estão definidos os procedimentos gerais para todos os 
funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas e restaurantes, 
assim como empresas prestadoras de serviços, numa situação de emergência, e os procedimentos a 
seguir por cada grupo da estrutura interna de emergência na concretização da sua missão. 

O capítulo cinco compreende o plano de evacuação e contempla procedimentos visando o 
encaminhamento rápido e seguro de todos os ocupantes das fracções para os pontos de reunião. 

Em anexo encontram-se elementos de apoio cuja variação pode ser mais rápida, nomeadamente, 
contactos de emergência, constituição da Equipa de Segurança e plantas de emergência. A alteração 
dos anexos não implica a reedição do PEI. No entanto, qualquer alteração dos anexos deve ser 
distribuída aos detentores de cópias controladas e formalizado com o protocolo de entrega de 
documentos. 

 

5.1.5 RESPONSABILIDADES 

5.1.5.1 ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÃO DO PEI 

A elaboração e actualização do PEI são da responsabilidade do RS, que é a Entidade gestora do 
Edifício Trindade Domus. Este designa o Delegado de Segurança (DS) que também coordena os 
Serviços Técnicos e de Manutenção (STM) do empreendimento [5]. 

O RS é responsável por proceder à verificação e aprovação do PEI. 

Este documento é sujeito a revisões/alterações sempre que se verifique: 

• Actualização do levantamento das situações de risco e que possam originar situações de 
emergência; 

• Actualização dos procedimentos ou instruções, resultado dos dados obtidos nos exercícios de 
segurança/ocorrências; 

• Alteração da estrutura interna de emergência; 
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• Alteração dos recursos, internos ou externos, disponíveis; 
• Alteração de contactos de emergência. 

Sempre que se verifique uma revisão, o PEI é reeditado. 

As edições e as revisões dos anexos são identificadas por algarismos de acordo com o definido no 
procedimento de qualidade da entidade gestora. Cada revisão de um anexo anula a revisão anterior, e 
cada edição do PEI anula a edição do PEI e revisões anteriores dos anexos. 

 

5.1.5.2 DISTRIBUIÇÃO DO PEI 

A distribuição do PEI é da competência do DS, e o documento original fica sob sua responsabilidade, 
na sala de gestão e segurança da galeria comercial. São distribuídas cópias controladas, para cujos 
detentores são enviadas cópias das reedições, e cópias não controladas para directores das diversas 
fracções, para cujos detentores não são enviadas as reedições. Estas últimas contêm a indicação 
«Cópia não controlada» assinalada em todas as folhas. 

 

5.1.5.3 IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DO PEI 

O PEI aplica-se: 

• a todos os funcionários e visitas/clientes dos escritórios, 
• a todos os funcionários e visitas/clientes das lojas e restaurantes, 
• a todos os funcionários e visitas/clientes do parque de estacionamento, 
• a todo o pessoal técnico associado ao empreendimento, 
• a todas as Empresas prestadoras de serviços e visitas/clientes, que na altura de uma situação de 

emergência se encontrem no interior das instalações do edifício. 

O DS é responsável pela implementação do PEI. É responsável também pela divulgação a todos os 
utilizadores do edifício dos aspectos relativos ao alerta e evacuação. 

Os directores das diversas fracções do empreendimento devem colaborar activamente com o DS na 
implementação do PEI. 

A responsabilidade de Coordenação de todas as situações de emergência está cometida ao DS, que 
pode eventualmente delegá-la nos colaboradores dos STM, incluindo o chefe da Equipa de 
Intervenção. 

Nos períodos de actuação dos bombeiros, passam a ser estes a assumir as responsabilidades pela 
coordenação e comando das operações de socorro, devendo o DS prestar toda a colaboração solicitada.  

Os elementos que constituem a Equipa de Segurança são responsáveis por actuar, em caso de 
emergência, de acordo com os procedimentos respectivos deste PEI, colaborar nos exercícios de 
segurança e nas acções previstas no plano de prevenção. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS 

5.2.1. INTRODUÇÃO 

A aplicação prática do presente trabalho recaiu na realização do Plano de Emergência, relativo à 
edificação denominada de Trindade Domus, localizado junto à intersecção da Rua Heróis Mártires de 
Angola com a Rua Alferes Malheiro, na freguesia de Santo Ildefonso, Porto. 
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Neste ponto é realizada a caracterização do edifício, tendo em consideração a regulamentação de 
segurança contra incêndio. As plantas em anexo apenas se referem à apresentação das Plantas de 
Emergência dos diversos pisos, sendo que se pressupõe a existência dos restantes projectos relativos às 
demais matérias relativas à segurança contra incêndio. 

A caracterização do edifício e execução do plano de emergência teve por base o Decreto Lei 220/2008, 
a Portaria nº 1532/2008 e Notas Técnicas da ANPC. 

 

5.2.2 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

O Edifício Trindade Domus resulta da reconversão da Pedreira da Trindade, a qual remonta aos anos 
60. No ano de 1992 teve início a construção do edifício, estando esta parada durante largos anos, por 
motivos de diversa ordem. À data de hoje, o Edifício encontra-se em funcionamento. 

 

Fig.1 – Vista aérea do Edifício Trindade Domus [15] 

O edifício situa-se na proximidade da Câmara Municipal no Porto, em plena baixa da cidade, reunindo 
as melhores condições em termos de proximidade, infraestruturas e equipamentos e bem servido de 
transportes públicos. O edifício denota uma grande extensão (cerca de 130 m), assim como uma 
fachada com elevada área de vãos envidraçados e por pedra, granito e calcário moleanos nas zonas 
opacas [15], [16], [17]. 

 

 
Fig.2 – Planta de localização do Edifício Trindade Domus [15] 

O Trindade Domus apresenta-se como um edifício multifuncional, dividindo a sua ocupação entre 
estacionamento, comércio com restauração e escritórios/serviços. O edifício está fragmentado em duas 
fracções distintas. Devido à inclinação do arruamento da fachada principal, os planos de referência são 
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distintos nas duas fracções, sendo que na menor (Bloco Sul),  o piso de referência é o -1, enquanto que 
na fracção maior (Bloco Norte),  o piso 0 é o de referência. 

 

 
Fig.3 – Planta de Identificação dos Blocos 

A área de implantação é de 6.446 m2, a qual se apresenta como a maior das áreas brutas dos pisos do 
Edifício [5]. A área bruta de construção é de 42.056 m2, correspondendo à superfície total do Edifício, 
delimitada pelo perímetro exterior das paredes exteriores, dos quais cerca de 42%, 17.424 m2, se situa 
abaixo do solo destinada a estacionamento, perfazendo 3 pisos em cada bloco, num total de 539 
lugares. Os restantes 58%, 24.632 m2, acima do solo distribuem-se em comércio e restauração que 
ocupam dois pisos em cada bloco, e escritórios/serviços que ocupam cinco pisos no bloco sul e quatro 
na fracção bloco Norte.  

A Corporação de Bombeiros responsável pela intervenção em qualquer situação de emergência no 
Edifício Trindade Domus é o Batalhão dos Bombeiros Sapadores do Porto. Dada a distância e as vias 
de tráfego que normalmente são tomadas para o percurso entre as instalações daquela corporação e o 
Trindade Domus, pode-se afirmar que, em condições normais de tráfego, o tempo estimado de 
deslocação dos Bombeiros ronda os 6 minutos, visto as suas instalações se encontrarem a cerca de 2 
km de distância. A intervenção poderá ser complementada pelo Batalhão de Bombeiros Voluntários do 
Porto. Em condições normais de tráfego, o tempo estimado de deslocação dos Bombeiros ronda os 4 
minutos, visto as suas instalações se encontrarem a cerca de 1 km de distância [18], [19]. 

Existe um posto da PSP na Rua dos Mártires da Liberdade. Em caso de necessidade, a intervenção e o 
apoio a prestar estão condicionados pelas condições de tráfego existentes. No entanto, em condições 
normais de tráfego, estima-se um tempo de deslocação da PSP de cerca de 2 minutos [18], [19]. 

O Hospital da Ordem Terceira da Santíssima Trindade é a unidade hospitalar mais próxima, que 
dispõe dos meios materiais e humanos necessários para responder rapidamente a qualquer intervenção 
no Trindade Domus [18], [19]. 

 
5.2.3 ENQUADRAMENTO DO EDIFÍCIO NO RJ-SCIE 

O DL220/2008 direcciona as suas medidas de segurança contra incêndio a partir das categorias de 
risco de incêndio afectas a cada utilização-tipo (UT). Nesse âmbito, surge a necessidade de enquadrar 
as diversas ocupações do edifício em causa, com as utilizações-tipo definidas no DL220/2008. Os 
estacionamentos estão inseridos na UT II, enquanto que as áreas comerciais fazem parte da UT VIII. A 
zona de restauração apresenta uma perspectiva de ocupação superior a 200 pessoas pelo que tem de ser 
analisada independentemente, pertencendo assim à UT VII [4]. 
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Os escritórios são englobados na UT III. Assim definem-se as seguintes UT: 

• UT II – “Estacionamentos”; 
• UT III – “Administrativos”; 
• UT VII – “hoteleiros e restauração”; 
• UT VIII – “Comerciais e gares de transportes”. 

Após definição das UT presentes no edifício em estudo, segue agora a definição da categoria de risco 
para cada uma delas, tendo em atenção que, como os blocos são não comunicantes, serão analisadas 
em separado. 

Pela análise do Anexo III do DL220/2008 consegue-se aferir os factores definidores das categorias de 
risco de cada UT, divididas entre o bloco norte e bloco sul. 

 

5.2.3.1. UT II  

Começando pela UT II relativa a estacionamentos, apresenta-se a Tabela 6 com os factores definidores 
da categoria de risco [4]. 

Tabela 6 – Categorias de risco da UT II [4] 

Categoria 

Critérios referentes à UT II, integrada em edifício 

Ao ar livre 
Altura da UT II 

Área bruta 
ocupada pela UT 

II 

Número de pisos 
ocupados pela UT 
II abaixo do plano 

de referência 

1ª 
- Sim 

≤ 9 m ≤ 3.200 m2 ≤ 1 Não 

2ª ≤ 28 m ≤ 9.600 m2 ≤ 3 Não 

3ª ≤ 28 m ≤ 32.000 m2 ≤ 5 Não 

4ª Restantes casos Não 

 

Para a determinação da altura da UT, mede-se a diferença de cotas entre o piso mais desfavorável da 
UT e o plano de referência [4]. A área bruta de uma UT constitui a superfície total de um dado piso ou 
fracção, delimitada pelo perímetro exterior das paredes exteriores e pelo eixo das paredes interiores 
separadoras dessa fracção, relativamente às restantes [4]. Os pisos de estacionamentos em causa 
apresentam os valores traduzidos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Características da UT II 

Factores Bloco Sul Bloco Norte 

Área bruta ocupada pela UT II 4.075 m2 13.349 m2 

Número de pisos enterrados 3 3 

Estacionamento ao ar livre Não Não 
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Face aos valores apresentados na Tabela 6, podemos concluir que o bloco sul pertence à 2ª categoria 
de risco devido tanto à área bruta, como ao número de pisos enterrados, uma vez que estes ultrapassam 
os valores definidos para a 1ª categoria sem atingirem a 3ª. No bloco norte a área bruta ultrapassa o 
valor estipulado para a 2ª categoria de risco, pertencendo assim à 3ª categoria de risco. 

 

5.2.3.2. UT III 

A UT III respeitante aos pisos destinados a escritórios/serviços apresenta os factores definidores da 
categoria de risco presentes na Tabela 8 [4]. 

Tabela 8 – Categorias de risco da UT III [4] 

Categoria 
Critérios referentes à UT III 

Altura da UT III Efectivo da UT III 

1ª ≤ 9 m ≤ 100 

2ª ≤ 28 m ≤ 1.000 

3ª ≤ 50 m ≤ 5.000 

4ª Restantes casos 

 

Com a tabela surge a necessidade de definir o efectivo da UT III deste edifício, para cada um dos 
blocos. O efectivo por definição é: “número máximo de pessoas estimado para ocuparem, em 
simultâneo, um dado espaço de um edifício ou de um estabelecimento” [4]. Para aferir o seu valor é 
necessário proceder ao seguinte cálculo: 

Densidade de ocupação teórica × Área útil da UT         (1) 

A densidade de ocupação teórica define o número de pessoas por metro quadrado de área útil de um 
compartimento, estimado para cada utilização-tipo [5]. Na Portaria nº 1532/2008 está previsto o índice 
de 0,20 pessoas por metro quadrado para “salas de escritório e secretárias”, o qual se adequa 
perfeitamente a estes espaços [5]. A área útil de um piso ou fracção, para efeitos de cálculo do 
efectivo, é a soma da área útil de todos os compartimentos interiores de um dado piso ou fracção, 
excluindo-se vestíbulos, circulações interiores, escadas e rampas comuns, instalações sanitárias, 
roupeiros, arrumos, armários nas paredes e outros compartimentos de função similar, e mede-se pelo 
perímetro interior das paredes que delimitam aqueles compartimentos, descontando encalços até 30 
cm, paredes interiores, divisórias e condutas [4]. No entanto, os espaços destinados a 
escritórios/serviços necessitam de uma área reservada para arquivo que não terá influência na 
contabilização do efectivo da UT e, dado que essa informação não é fornecida no projecto, 
considerou-se 9% da área útil da UT III. No art. 6º do projecto de RG-SCIE (DL83/2007), encontra-se 
definido que uma área de arquivo caso seja superior a 10% da área bruta da UT III não pode ser 
contabilizada como integrante da mesma, devendo ser tratado separadamente. No actual DL220/2008, 
esta situação foi eliminada para a UT III o que só pode ser considerado como um lapso. Como 
justificação, para que esta situação se considere um lapso, podemos analisar um exemplo de hotel com 
um arquivo e um escritório de seguros com uma área de arquivo. No caso do hotel, caso a área 
respeitasse a percentagem máxima, a análise do arquivo poderia ser enquadrada na UT principal 
(UTVII). No entanto o arquivo do escritório de seguros teria que ser analisada como uma fracção 
diferente da UT III, ou seja, como UT XI. 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

33 

No presente edifício, os espaços de UT III apresentam os valores expostos na Tabela 9. 

Tabela 9 – Características da UT III 

Factores Bloco Sul Bloco Norte 

Área útil 3.503 m2 4.920 m2 

Efectivo (pessoas) 722 1.009 

Altura da UT 20,3 m 17,2 m 

 

As tabelas que serviram de base de cálculo do efectivo da cada bloco para a UT III encontram-se no 
anexo A.  

Face aos valores apresentados na Tabela 9, podemos concluir que o bloco sul pertence à 2ª categoria 
de risco devido tanto à altura da UT como ao efectivo espectável para a UT. No bloco norte o efectivo 
espectável para a UT ultrapassa o valor estipulado para a 2ª categoria de risco, pertencendo assim à 3ª 
categoria de risco. 

 

5.2.3.3. UT VII 

A UT VII, a qual enquadra as zonas de restauração do edifício, possui os factores para a definição das 
categorias de risco, apresentados na tabela seguinte [4]. 

Tabela 10 – Categorias de risco da UT VII [4] 

Categoria 

Critérios referentes à UT VII 
Locais de risco E com 
saídas independentes 
directas ao exterior no 

plano de referência 

Altura da UT 
VII 

Efectivo da UT VII 

Efectivo total 
(pessoas) 

Efectivo em 
locais de risco E 

(pessoas) 

1ª ≤ 9 m ≤ 100 ≤ 50 Aplicável a todos 

2ª ≤ 9 m ≤ 500 ≤ 200 Não aplicável 

3ª ≤ 28 m ≤ 1.500 ≤ 800 Não aplicável 

4ª Restantes casos Não aplicável 

 

No intuito de perceber se a zona de restauração do edifício deve ou não ser analisada individualmente, 
segundo o ponto 3 b) do Artº 8 do DL 220/2008, é necessário definir-se o efectivo espectável do 
espaço. Para isso, recorreu-se à densidade de ocupação teórica de “Salas de convívio, refeitórios e 
zonas de restauração e bebidas com lugares sentados, permanentes ou eventuais, com ou sem 
espectáculo”[5] os quais tomam o valor de 1,0 pessoas por metro quadrado. Este valor foi usado para 
80% da área de restauração, na qual se admite poderem receber público, sendo a restante área 
reservada a funcionários os quais foram contabilizados supondo-se um mínimo de 2 pessoas por 
divisão independente de restauração. Além das zonas destinadas a restauração são contabilizáveis no 
projecto 128 lugares adjacentes a servir os ditos espaços. Encontrando-se apenas no piso 1 do bloco 
norte, a zona de restauração não possui nenhum espaço de categoria de risco E [4], [5]. 
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Tabela 11 – Características da UT VII 

Factores Bloco Norte 

Altura da UT 4,25 m 

Efectivo (pessoas) 594 

Efectivo em locais de risco E (pessoas) - 

Locais de risco E com saídas independentes 
directas ao exterior no plano de referência 

- 

 

As tabelas que serviram de base de cálculo do efectivo da cada bloco para a UT VII encontram-se no 
anexo B.  

Face ao valor do efectivo a zona de restauração do edifício deve ser analisada individualmente, pelo 
que se encontra enquadrada na UT VII. Na sequência da análise do Quadro VI do Anexo III do 
DL220/2008, as zonas de restauração do edifício enquadram-se na 3ª categoria de risco face ao 
efectivo total. 

 

5.2.3.4. UT VIII 

A UT VIII, a qual contempla os pisos de comércio, rege-se pelos factores apresentados na Tabela 12 
para a definição da categoria de risco [4]. 

Tabela 12 – Categorias de risco da UT VIII [4] 

Categoria 

Critérios referentes à UT VIII 

Altura da UT VIII 
Número de pisos ocupados 

pela UT VIII abaixo do 
plano de referência 

Efectivo da UT 
VIII (pessoas) 

1ª ≤ 9 m 0 ≤ 100 

2ª ≤ 28 m ≤ 1 ≤ 1.000 

3ª ≤ 28 m ≤ 2 ≤ 5.000 

4ª Restantes casos 

 

À semelhança dos espaços da UT III, também nos espaços da UT VIII é necessário prever uma área 
destinada a arrumos, a qual não se encontra fornecida no projecto. Assim admitiu-se uma área de 
arrumos de 18% da área útil da UT VIII, assim como da bruta, sendo excluída na contabilização do 
efectivo em causa. No Artº 8º do DL220/2008 é definido, à semelhança do que acontece para os 
arquivos, a área a partir da qual não se contabiliza a zona de arrumos como integrante da UT VIII, 
correspondendo a 20% da área bruta, não acontecendo neste caso. Também nos espaços da UT VIII é 
necessário proceder ao cálculo do respectivo efectivo, sendo que nesta UT os índices de ocupação a 
usar são vários, definidos na Portaria nº 1532/2008. São aplicáveis os índices de 0,50; 0,65; 0,20 e 
0,35 pessoas por metro quadrado para os espaços de “venda localizados no piso do plano de referência 
com área inferior ou igual a 300 m2”, “venda localizados no piso do plano de referência com área 
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superior a 300 m2”, “circulações horizontais e espaços comuns de estabelecimentos comerciais” e 
“venda localizados até um piso acima ou abaixo do plano de referência”, respectivamente [4], [5]. As 
tabelas que serviram de base de cálculo do efectivo da cada bloco para a UT VII encontram-se no 
anexo C.  

A UT VIII apresenta os valores constantes na tabela seguinte: 

Tabela 13 – Características da UT VIII 

Factores Bloco Sul Bloco Norte 

Área útil 1.465 m2 4.932 m2 

Efectivo (pessoas) 598 2.346 

Altura da UT 4,2 m 4,25 m 

Nº de pisos da UT abaixo do 
plano de referência 

0 0 

 

Devido ao efectivo espectável, o bloco sul pertence à 2ª categoria de risco, enquanto que o bloco norte 
apresenta um efectivo espectável que corresponde à 3ª categoria de risco. 

 

5.2.3.5. RESUMO CATEGORIA DE RISCO 

De modo a sistematizar a informação alcançada, apresenta-se na seguinte tabela a categoria de risco de 
cada uma das UT, por bloco. 

Tabela 14 – Resumo das categorias de risco das UT 

UT Bloco Sul Bloco Norte 

UT II 2ª categoria de risco 3ª categoria de risco 

UT III 2ª categoria de risco 3ª categoria de risco 

UT VII - 3ª categoria de risco 

UT VIII 2ª categoria de risco 3ª categoria de risco 

 

5.2.3.6. RESUMO CLASSIFICAÇÃO LOCAL DE RISCO 

Definidas as categorias de risco de incêndio das várias UT do edifício, segue-se a classificação dos 
locais de risco no empreendimento, que corresponde à classificação de qualquer área de um edifício ou 
recinto, em função da natureza do risco de incêndio, com excepção dos espaços interiores de cada fogo 
e das vias horizontais e verticais de evacuação, em conformidade com o disposto no artigo 10.º do 
DL220/2008. No presente edifício só existem locais de risco A, B, C e F [4].  

Um local de risco A corresponde a um local que não apresenta riscos especiais de incêndio, enquanto 
que um local de risco B corresponde a um 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. 
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Um local de risco C corresponde a um local que apresenta riscos 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. 

O local de risco F corresponde ao local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de 
actividades sociais relevantes, nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e 
controlo. 

Na tabela seguinte apresentamos a classificação dos locais de risco que existem no empreendimento. 

Tabela 15 – Existência das diversas classificações de locais de risco no empreendimento [4] 

Fracção Locais de 
Risco A 

Locais de 
Risco B 

Locais de 
Risco C 

Locais de 
Risco F 

Bloco Sul 
Escritórios 

Lojas 
Lojas Estacionamento - 

Bloco Norte 

Escritórios 

Lojas 

Restaurantes 

Escritórios 

Lojas 

Restaurantes 

Estacionamento 

Cozinhas 

Zona Serviços 
Técnicos 

Posto de 
Segurança 

 

5.2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS E CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA 

Os riscos identificados no Trindade Domus que podem originar situações de emergência são: 

• Incêndio; 
• Explosão; 
• Fuga de gás; 
• Ameaça de bomba; 
• Sabotagem; 
• Intoxicação alimentar; 
• Ataque terrorista; 
• Inundação; 
• Sismo;  
• etc. 

Alguns destes riscos estão interligados, podendo uma determinada situação perigosa ou de emergência 
dar origem a outras situações, dificultando as medidas de combate/controlo das emergências e/ou 
agravando as suas consequências. 

Os riscos de incêndio, explosão e fuga de gás estão particularmente agravados nos parques de 
estacionamento, nas zonas de restauração e nas zonas técnicas. 

Existem ainda situações como acidentes de trabalho, que podem ocorrer com os funcionários dos 
escritórios, lojas, parque de estacionamento e restaurantes nos seus locais de trabalho, e de doença 
súbita, que pode afectar qualquer pessoa que se encontre no interior do Edifício, que, embora sejam 
situações confinadas, podem necessitar de activação do PEI, nomeadamente no envio de um socorrista 
ao local ou mesmo no recurso a entidades externas – INEM. 
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Quanto à gravidade, os riscos identificados podem ser classificados em três níveis: 

Tabela 16 – Níveis de classificação dos riscos quanto à gravidade 

Nível 1 

 

Acidente de pequenas dimensões ou confinado; 

Não constitui ameaça para além do local onde ocorreu; 

Não é necessária a activação do PEI. 

Nível 2 

 

Acidente não susceptível de extravasar o compartimento onde ocorreu; 

Não ameaça áreas contíguas; 

Activação do PEI necessária com recurso a meios internos e/ou externos. 

Nível 3 

 

Acidente de grandes dimensões; 

Fora do controlo, constituindo ameaça a áreas vizinhas, ou que tenha originado 
graves consequências; 

Activação do PEI necessária com recurso a meios externos. 

 
Em particular, a classificação da gravidade de um risco de incêndio será: 

Tabela 17 – Níveis de classificação dos riscos de incêndio quanto à gravidade 

Nível 1 Pequeno foco de incêndio, passível de ser extinto com os meios existentes. 

Nível 2 Foco de incêndio circunscrito a local, passível de ser extinto com meios internos 
e/ou externos;  

Activação do PEI – combate ao incêndio e evacuação do edifício. 

Nível 3 

 

Foco de incêndio fora de controlo e susceptível de se alargar a outros locais;  

Recursos necessário a meios externos;  

Activação do PEI – evacuação do edifício. 

 

5.2.5. IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO DE INCÊNDIO  

Os locais que apresentam riscos agravados de incêndio, devido quer às características dos produtos, 
materiais ou equipamentos que contenham, quer às actividades neles desenvolvidas, e designados por 
locais de risco C no Regulamento de segurança contra incêndio em edifícios, são os seguintes: 

Tabela 18 – Locais de Risco C [4] 

Fracção Locais de Risco C 

Bloco Sul Estacionamento 

Bloco Norte 

Estacionamento 

Cozinhas 

Zona Serviços Técnicos 
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Os locais de Risco C do Trindade Domus correspondem ao Parque de Estacionamento, as cozinhas da 
zona de restauração e à zona de serviços técnicos. 

 

5.2.6. CENTROS NEVRÁLGICOS DE COMUNICAÇÃO, COMANDO E CONTROLO 

Existe ainda um grupo de locais, afecto aos serviços técnicos, onde qualquer cenário de emergência 
pode apresentar consequências particularmente graves, quer pelas falhas que podem resultar na 
segurança ou nas comunicações em todos os restantes espaços das instalações, quer pelas dimensões 
que esse cenário pode tomar. Estes locais estão identificados na seguinte tabela:  

Tabela 19 – Locais que constituem pontos nevrálgicos 

Identificação Descrição Piso 

Sistema de bombagem da 
rede de incêndio 

Grupo de bombagem que serve a rede de incêndio 
armada (RIA) 

Piso -3 e 
-4 

Reservatórios da rede 
incêndio 

Reservatórios de água que servem a RIA Piso -3 e 
-4 

Grupo gerador Grupo gerador de emergência para serviços comuns, 
parque de estacionamento e Loja 011 (Reserva) 

Piso 2 

Sala da gestão técnica 
centralizada 

Sala onde é efectuada a gestão técnica centralizada 
(SADI, intrusão, AVAC, vídeo vigilância, sistemas 

eléctricos, iluminação de emergência, etc.); 
Piso 1 

PT Público Posto de Transformação Piso 0 

PT Privado Posto de Transformação Serviços comuns e Loja 011 Piso 2 

Reservatórios de água 
potável e grupo de 

bombagem 

Reservatórios de água da rede pública que servem 
toda a faculdade; 

Grupo de bombagem; 

Piso -3 

 

O acesso a qualquer destes locais é restrito. Só os técnicos de manutenção e de segurança, os 
responsáveis pelos diferentes locais e os vigilantes possuem chaves de acesso.  

 

5.2.7. MEIOS E RECURSOS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES 

Relativamente ao combate e protecção contra incêndios, os meios materiais existentes no Edifício 
Trindade Domus são os seguintes [4], [5]: 

• Extintores portáteis e móveis, quer de Pó Químico ABC, quer de CO2, quer de água, 
distribuídos de acordo com a Portaria 1532/2008;  

• Rede de Incêndio Armada (RIA) conforme previsto na Portaria 1532/2008; 
• Sistema fixo de extinção de água automático – Sprinklers, conforme previsto na Portaria 

1532/2008; 
• Mantas Ignífugas, conforme previsto na Portaria 1532/2008; 
• Rede Seca/Húmida, conforme previsto na Portaria 1532/2008; 
• Sistemas Automáticos de Detecção de Incêndios (SADI), instalados em todo o Edifício; 
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• Sistemas de desenfumagem activa em todo o Edifício; 
• Sistema Automático de Detecção de Monóxido de Carbono no Parque de Estacionamento. 

 

5.3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA SEGURANÇA  

A abordagem do Trindade Domus em relação ao planeamento das respostas às situações de 
emergência pressupõe os seguintes pontos [4], [5], [11]: 

• Avaliar os perigos existentes em todos os locais do Edifício; 
• Determinar os meios necessários ao controlo e combate dos perigos; 
• Identificar as pessoas necessárias para lidar com o perigo, estabelecendo as suas qualificações, 

treino e responsabilidades; 
• Decidir como deve ser organizada e conduzida a resposta a situações de emergência; 
• Estabelecer um Plano de Emergência Interno; 
• Treinar as pessoas para actuação em situações de emergência, conforme estabelecido no PEI; 
• Divulgar e praticar o PEI; 
• Proceder às necessárias revisões e actualizações do PEI. 

No que respeita à segurança contra incêndio, quer seja na actuação em caso de emergência, prevista no 
PEI, quer seja na prevenção, vigilância e protecção, formação e treinos, a organização da segurança do 
Trindade Domus deve respeitar as Normas de segurança contra incêndio a observar na exploração de 
um edifício com utilização mista (UT II, UT III, UT VII e UT VIII), previstas na regulamentação em 
vigor. 

O arranque do PEI pressupõe dois passos prévios: 

• Detecção de uma situação de emergência; 
• Reconhecimento e confirmação da mesma, identificando o local em que ocorreu, a sua extensão 

e as áreas afectadas. 

O alarme e, consequente, activação do Plano de Emergência deve-se efectuar escalonadamente, de 
acordo com a gravidade da situação. Uma vez analisada a sua gravidade, acciona-se então o Plano de 
Emergência até um nível adequado à dimensão da mesma, dando-se sempre prioridade ao salvamento 
de pessoas. 

 

5.3.1. ESTRUTURA INTERNA DE EMERGÊNCIA 

5.3.1.1. DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) 

A responsabilidade de Coordenação de todas as situações de emergência está cometida ao DS do 
Trindade Domus, que pode eventualmente delegá-la noutra pessoa da Equipa de Segurança. 

A responsabilidade pela activação do PEI está cometida ao DS [5]. 

A responsabilidade e a forma de actuação da Equipa de Segurança em situações de emergência, quer 
seja no combate a incêndios, quer na prestação de socorros a sinistrados, está cometida ao DS. 

Numa situação de emergência, o DS será responsável pelas seguintes funções e/ou decisões [4], [5]: 

• Activar o PEI; 
• Solicitar a intervenção da Equipa de Segurança; 
• Delinear uma estratégia de actuação; 
• Ordenar a evacuação do edifício; 
• Solicitar a presença de apoios externos, tais como Bombeiros ou Ambulâncias; 
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• Identificação e controlo periódico dos riscos ocupacionais; 
• Informação técnica dos funcionários e visitas, quer em fase de projecto de alterações das 

instalações, quer no normal funcionamento do estabelecimento; 
• Verificação e ensaios de materiais e sistemas de protecção existentes ou a adquirir, 

designadamente equipamento de protecção individual, equipamento de segurança contra 
incêndio; 

• Promoção da adaptação dos funcionários às diferentes tarefas e do trabalho às suas 
características anatómicas e fisiológicas; 

• Elaboração de um programa de prevenção de riscos profissionais; 
• Fixação de objectivos de protecção e controlo de resultados; 
• Coordenação da formação e da direcção técnica da Equipa de Segurança. 

No caso de ser solicitada a presença dos bombeiros, a responsabilidade de direcção das operações será 
transferida, aquando da chegada dos bombeiros ao local, para o respectivo comandante (ou seu 
substituto), que assumirá a direcção das operações. O DS manter-se-á activo, dando apoio ao 
comandante dos bombeiros, nomeadamente prestando informações sobre a situação concreta e sobre a 
entidade e os espaço que ocupa. 

Após a extinção de um incêndio, e quando o edifício for considerado seguro pelos bombeiros, o DS 
deve assegurar-se de que todos os espaços afectados são detalhadamente inspeccionados. 

 

5.3.1.2. EQUIPA DE SEGURANÇA (ES) 

Para concretização das medidas de autoprotecção, o RS estabelece a organização necessária, 
recorrendo a funcionários, trabalhadores e colaboradores da entidade gestora dos espaços ou a 
terceiros. Estes elementos, nomeados para as equipas de segurança das UT, são responsabilizados pelo 
RS, relativamente ao cumprimento das atribuições que lhes forem cometidas na organização de 
segurança estabelecida. Durante os períodos de funcionamento das UT deve ser assegurada a presença 
simultânea do número mínimo de elementos da equipa de segurança que constam do quadro XL do 
artigo 200º da Portaria 1532/2008. 

Na tabela seguinte explica-se a concretização do número mínimo de elementos da ES conforme 
estabelecido no RT-SCIE 

Tabela 20 – Número mínimo de elementos da ES 

UT Bloco Sul 
Número de 
elementos 

mínimo da ES 
Bloco Norte 

Número de 
elementos 

mínimo da ES 

UT II 2ª categoria de risco 1 3ª categoria de risco 2 

UT III 2ª categoria de risco 3 3ª categoria de risco 5 

UT VII -  3ª categoria de risco 5 

UT VIII 2ª categoria de risco 3 3ª categoria de risco 5 

 

Durante o horário de funcionamento do Centro Comercial e dos Escritórios, entre as 9h00 e as 23h00, 
aproximadamente, existe uma Equipa de Segurança (ES), constituída, obrigatoriamente, pelo DS, que 
desempenha as suas funções a tempo completo, e um grupo de colaboradores de Segurança adequado 
à classificação da categoria de risco da UT mais condicionante, do Trindade Domus. 
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Os colaboradores de Segurança são um grupo de funcionários do Trindade Domus, que estão 
devidamente preparados e organizados para actuar em situações de emergência, fazendo uso dos meios 
de 1ª intervenção e garantindo as intervenções de socorros até à chegada dos meios de socorro 
externos. 

Considerando uma gestão integrada do edifício, houve o cuidado de garantir pelo menos 5 
colaboradores de Segurança, na constituição da ES, por forma a respeitar o número mínimo de 
colaboradores para a 3ª categoria de risco da UT VII ou VIII, podendo em algumas fases encontrarem-
se reunidos na sala de gestão centralizada. No caso concreto e devido às dimensões do Edifício a ES é 
constituída por 25 colaboradores. Os colaboradores de segurança devem ter um conhecimento 
aprofundado do edifício onde exercem a sua actividade normal: conhecer todos os espaços, 
equipamentos de combate a incêndio disponíveis (extintores, carretéis, colunas secas, etc.), locais de 
corte de gás, electricidade, água, etc. 

Nas suas actividades de prevenção, os colaboradores de segurança devem colaborar na preparação das 
sessões de formação e treino, bem como, participar activamente nas mesmas.  

Devem ainda participar nos ensaios, treino e inspecções ao equipamento de protecção contra incêndio 
sempre que convocados para o efeito. 

Em situações de emergência devem responder imediatamente, cumprindo as instruções do PEI, do RS 
e/ou do DS.  

O chefe de equipa da intervenção tem, como já anteriormente referido, a responsabilidade de 
coordenação de todas as situações de emergência, quando se verifique simultaneamente a ausência do 
delegado de segurança e do RS, ou sempre que, expressamente, for chamado às instalações para esse 
efeito. Na ausência do chefe da Equipa de Intervenção, as suas funções serão assumidas por um 
substituto, um outro colaborador da ES.  

O quadro com a constituição da ES, assim como os contactos dos seus elementos, está no anexo F. 

O organograma funcional da ES nas situações normal e de emergência é o seguinte: 

 
Fig. 4 – Organograma funcional da ES nas situações normal e de emergência 
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A Equipa de Intervenção é constituída pelos seguintes quatro grupos: 

• Coordenadores de evacuação (CE) 

o Equipa responsável por orientar a saída das pessoas para o exterior. Em situação de 
emergência, e confirmada a necessidade de evacuação, este grupo de colaboradores: 

 Abre as portas de saída dos edifícios afectados; 
 Orienta funcionários de lojas e restaurantes, visitantes do centro comercial, 

funcionários e visitas dos escritórios e utilizadores do parque de 
estacionamento para os pontos de reunião; 

 Tenta evitar a ocorrência de situações de pânico; 
 Auxilia pessoas com capacidade limitada ou em dificuldade; 
 Assegura que ninguém fique bloqueado nem regresse ao local do sinistro; 
 Comprova a evacuação completa dos edifícios; 
 Controla as pessoas evacuadas no ponto de reunião, de modo a garantir que 

ninguém regresse ao edifício até este ser considerado seguro pelo DS ou pelos 
bombeiros. 

• Brigada de incêndio (BI) 

o Equipa de combate a incêndios, responsável por controlar a ocorrência de incêndios 
com os equipamentos de extinção de 1ª intervenção e colaborar na intervenção de 
entidades externas. 

• Socorristas 

o Equipa responsável por prestar assistência de primeiros socorros aos sinistrados, 
analisar a necessidade de apoios médicos mais específicos, designadamente do 
Serviço de Medicina do Trabalho ou de serviços externos (Hospitais, INEM, etc.) e 
colaborar na intervenção das Entidades externas competentes. 

• Delegados técnicos de segurança (DTS) 

o Equipa de técnicos de manutenção de várias áreas (mecânica, electricidade, AVAC, 
gestão técnica), responsável por proceder a um conjunto de acções de apoio paralelas 
às acções de evacuação e de intervenção no combate a um incêndio. Essas acções 
compreendem: 

 Corte de alimentação de energia eléctrica, de ventiladores de sistemas de 
tratamento de ar e da alimentação de gases combustíveis e comburentes; 

 Garantir a operacionalidade de equipamentos essenciais às operações de 
socorro: sistemas de desenfumagem, grupo gerador de energia de emergência, 
grupo de bombagem da RIA, sistemas de comunicação, etc. 

 Apoio logístico diverso às operações de emergência. 

o O grupo de Delegados técnicos de segurança é assim responsável por colaborar na 
intervenção das outras equipas e Entidades externas competentes. Este grupo é 
composto por 5 funcionários: 

 1 técnico da área de mecânica, responsável também pela manutenção da RIA 
e seu grupo de bombagem; 

 1 electricista; 
 1 técnico da área de AVACs; 
 2 técnicos da gestão técnica centralizada que trabalham por turnos, mantendo 

ocupado a sala de gestão técnica centralizada. 
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Os vigilantes e os funcionários das portarias complementam a Equipa de Intervenção na constituição 
da Equipa de Segurança do Edifício Trindade Domus. 

• Vigilantes: 

o O serviço de vigilância do Trindade Domus funciona 24 horas por dia, assegurando a 
permanência constante nas instalações de 5 Vigilantes, no mínimo. Os Vigilantes 
assumem assim um papel preponderante na actuação em caso de emergência, 
assegurando o atendimento, a qualquer hora, do número interno de emergência 

 #999, a partir de qualquer extensão da rede interna do Trindade Domus, ou 
 910 000 000, a partir de qualquer telefone da rede fixa ou móvel. 

o As funções dos Vigilantes na estrutura interna de emergência são: 

 Receber informações de situações de emergência / detectar alarmes; 
 Confirmar alarmes na zona afectada; 
 Cancelar falsos alarmes nas centrais SADI dos locais; 
 Transmitir alarmes ao DS; 
 Contactar a Equipa de Intervenção e/ou solicitar apoios externos de acordo 

com as indicações que lhe foram dadas pelo DS; 
 Informar o(s) funcionário(s) da(s) portaria(s) para facilitar o acesso e 

orientação dos apoios externos; 
 Dar apoio à Equipa de Intervenção e/ou Entidades externas, facilitando os 

acessos com as chaves mestras dos edifícios; 
 Desligar os elevadores dos edifícios afectados, em caso de incêndio; 
 Controlar o acesso de pessoas e veículos na área afectada pela emergência; 
 Proteger bens essenciais para a faculdade que estejam em risco devido à 

situação de emergência. 

o Os vigilantes devem ter um profundo conhecimento das instalações do Trindade 
Domus. Devem conhecer todos os espaços, a localização dos equipamentos de 
combate a incêndio, das centrais SADI dos edifícios, das válvulas de corte de gases, 
dos quadros eléctricos, cortes de água, etc. 

• Funcionários das portarias exteriores: 

o Responsáveis por proceder, quando lhes for solicitado por instruções do DS, a acções 
de apoio na intervenção em situações de emergência, nomeadamente: 

 Abrir barreiras para o acesso de apoios externos, como ambulâncias e viaturas 
de bombeiros; 

 Orientar e encaminhar os socorros externos; 
 Controlar o acesso de veículos à área afectada pela emergência. 

 

5.3.2. INFORMAÇÕES À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

As informações à comunicação social, relativas a uma situação de emergência ocorrida no Trindade 
Domus, devem ser efectuadas pela Entidade Gestora do Trindade Domus, ou pelo colaborador em 
quem ela delegar essa função.  
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5.3.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

No caso de ocorrer uma situação de emergência a organização de segurança do Trindade Domus 
funcionará de acordo com os organogramas das páginas seguintes.  

O primeiro organograma refere-se à actuação durante o horário nocturno. O segundo representa o 
modo de actuação durante o horário de funcionamento do centro comercial e dos Escritórios de 
Serviços, das 9h00 às 23h00, enquanto é possível reunir a ES. 

 

Fig. 5 – Organograma de funcionamento da organização de segurança durante o horário nocturno 
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Fig. 6 – Organograma de funcionamento da organização de segurança durante o dia 
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5.3.4. POSTO DE SEGURANÇA 

Foi estabelecido um posto de segurança, na sala da Gestão Técnica Centralizada, destinado a 
centralizar toda a informação e coordenação de meios logísticos em caso de emergência, bem como os 
meios principais de recepção e difusão de alarmes e de transmissão de alerta. Este posto de segurança, 
de acordo com o estabelecido nas Normas de segurança contra incêndio, está localizado junto ao 
centro comercial, e em local com ingresso reservado e resguardado do fogo. Durante os períodos de 
funcionamento do centro comercial este posto de segurança é mantido ocupado pelo delegado de 
segurança. 

No posto de segurança deve existir: 

• Cópia do PEI; 
• Plantas gerais e plantas de emergência de todos os edifícios; 
• Quadro com listas de contactos internos e externos em caso de emergência, que se encontram no 

anexos F; 
• Meios de comunicação adequados; telefone com ligação permanente ao exterior para eventual 

transmissão de alerta; 
• Terminais de alarme dos sistemas de detecção (central do SADI); 
• Comandos a accionar em situação de emergência. 

Além deste posto de segurança principal, existe mais 1 posto de segurança alternativo no seguinte 
local: 

Tabela 21 – Postos de Segurança 

Posto de segurança principal 

Posto 1 Sala da gestão técnica centralizada Piso 1 

Postos de segurança alternativos 

Posto 2 Sala Vigilante Piso -1 

 

A direcção das operações de emergência dever-se-á processar, preferencialmente, a partir do posto 1.  

 

5.3.5. FORMAÇÃO E EXERCÍCIOS DE SEGURANÇA 

A existência de um Plano de Emergência Interno não é, por si só, suficiente se este não for 
acompanhado da compreensão e familiarização de todos trabalhadores e utilizadores do Trindade 
Domus, nos termos e nas medidas dele constantes. 

Por isso, deve-se proceder à ampla divulgação dos aspectos relacionados com a detecção de situações 
de perigosas, o alarme, a 1ª intervenção em caso de incêndios e a evacuação, e à prática de exercícios 
de segurança, que comprovem a eficácia do PEI.  

A formação no âmbito de PEI é da responsabilidade do DS. O DS, em conjunto com os seus 
colaboradores da Equipa de Segurança, deve avaliar as necessidades de formação e definir os 
conteúdos programáticos, quer para a Equipa de Segurança, quer para os restantes colaboradores. A 
eficácia da formação/informação é avaliada pela realização de exercícios de segurança e pela análise e 
avaliação dos seus resultados. 
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De acordo com as Normas de segurança contra incêndio, dever-se-ão realizar os simulacros com um 
intervalo máximo de um ano nas zonas de restauração e 2 anos nas restantes. 

Com este objectivo deverão ser contactadas as Corporações de Bombeiros responsáveis pela 
intervenção nesta zona da cidade, tendo em vista o conhecimento das instalações e, se possível, 
acompanhamento dos exercícios de evacuação que envolvam simulacros. 

Os exercícios de segurança devem ser previamente preparados pelo DS, conjuntamente com o Chefe 
da Equipa de Intervenção, alternando as várias situações de emergência prováveis, e tendo em conta os 
seguintes aspectos: 

• Escolha do cenário de emergência (edifício e situação de emergência a simular); 
• Definição dos objectivos a atingir para a realização do exercício; 
• Planeamento das fases do exercício (actuação dos vários grupos da Equipa de Segurança e a sua 

interligação); 
• Prévio aviso das autoridades locais (bombeiros, polícia) 

O desempenho durante o exercício de simulação deve ser devidamente registado em vídeo ou 
fotografia para posterior análise. 

Serão avaliados os seguintes indicadores: 

Tabela 22 – Indicadores 

Tempos Cumprimento dos procedimentos 
de emergência 

Meios materiais 

Até se declarar o alarme  

De constituição dos vários 
grupos da ES  

De evacuação  

De chegada de socorros 
externos (ocorrências ou 

oportunidades de melhoria que 
justifiquem a adopção de acções 

correctivas) 

Dos colaboradores com funções 
descritas no PEI 

Dos restantes colaboradores 
(ocorrências ou oportunidades 
de melhoria que justifiquem a 

adopção de acções correctivas) 

Estado e prontidão 

Adequação 

Suficiência 

Interligação com as equipas de 
socorro exteriores (ocorrências 
ou oportunidades de melhoria 
que justifiquem a adopção de 

acções correctivas) 

 

O Chefe da Equipa de Intervenção é responsável pelo registo destes indicadores durante a realização 
do exercício segurança. No final, deve elaborar um relatório e, caso seja necessário, propor, em 
conjunto com o Delegado de Segurança, as acções correctivas necessárias. 

 

5.4. PLANO DE ACTUAÇÃO 

5.4.1. INSTRUÇÕES GERAIS 

As Instruções Gerais destinam-se a todos os funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, 
visitas/clientes dos escritórios, lojas e restaurantes, assim como empresas prestadoras de serviços, que 
na altura da ocorrência de um incêndio ou sinistro grave, se encontrem no interior do edifício. 

Existe uma instrução geral para a actuação em caso de incêndio ou sinistro grave, que se encontra 
registada em todas as plantas de emergência. 
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As Instruções constantes do Plano de Evacuação deverão ser do conhecimento de todos os 
funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas e restaurantes, 
assim como empresas prestadoras de serviços, que na altura da ocorrência de um incêndio ou sinistro 
grave se encontrem no interior do edifício. 

 

5.4.1.1. DETECÇÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Qualquer situação perigosa: 

Quando qualquer funcionário dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas 
e restaurantes detectar uma situação potencialmente perigosa para as pessoas, equipamentos e/ou 
ambiente deverá contactar imediatamente o Vigilante do seguinte modo: 

• Telefonicamente através do número interno de emergência – #999 (a partir de qualquer extensão 
da rede interna do Trindade Domus) ou 910 000 000; 

• Pessoalmente. 

 

5.4.1.2. ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO OU SINISTRO GRAVE 

As Instruções Gerais destinam-se a todos os utilizadores do Trindade Domus, quer sejam funcionários 
dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas e restaurantes, assim como 
empresas prestadoras de serviços, que na altura da ocorrência de um incêndio ou sinistro grave se 
encontrem no interior do edifício. 

No caso de detectar um Incêndio ou um Sinistro Grave, deverá: 

• Manter a calma; 
• Dar o alarme, de preferência, em simultâneo, através de uma 2ª pessoa: 

o pressionando o botão de alarme manual mais próximo, 
o telefonando para o número interno de emergência – #999 (a partir de qualquer 

extensão da rede interna do edifício) ou 910 000 000; 
• Providenciar a evacuação da área atingida; 
• Em caso de incêndio, atacar o fogo com o extintor mais próximo, não correndo riscos 

desnecessários;  
• Em caso de incêndio em equipamentos eléctricos (p. ex.: quadros eléctricos) não utilizar água 

para extinguir o mesmo; 
• Em caso de acidente ambiental, tentar minimizar, na medida do possível, os riscos que lhe estão 

associados; 
• Caso não consiga extinguir o incêndio, abandonar o local, fechando as portas e janelas; 
• Nunca utilizar os elevadores em caso de incêndio; 
• Dirigir-se para o ponto de reunião. 

Esta instrução geral encontra-se resumida e afixada junto de todas as plantas de emergência. 

 

5.4.1.3. UTILIZAÇÃO DO EXTINTOR EM CASO DE INCÊNDIO 

Deverá ter sempre em consideração as seguintes princípios ao utilizar um extintor [20]:  

• Retirar a cavilha e apertar a alavanca para verificar o funcionamento libertando um jacto de 
ensaio, e só depois dirigir-se para o local do fogo; 

• Fazer a aproximação ao fogo, sempre no sentido do vento ou da tiragem normal do edifício; 
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• Atacar o fogo dirigindo o jacto do extintor à base das chamas, contudo: 
o em líquidos derramados de canalizações, manobrar o jacto do extintor de cima para 

baixo, de forma a envolver o fogo; 
o sob líquidos pulverizar de forma contínua e efectuando um vai e vem horizontal; 
o sob sólidos pulverizar de forma intermitente; 

• Não dirigir o jacto para um recipiente que contenha um líquido em chamas (este pode ser 
projectado para fora do recipiente); 

• Em caso de incêndio em equipamentos eléctricos e/ou electrónicos, utilizar um extintor de CO2; 
• Ao utilizar um extintor de CO2, pegar no manípulo isolante, pois a parte do cone pode descer 

aos -80ºC e queimar as mãos; 
• Assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar; 
• Prever a possibilidade de re-ignição do incêndio; 
• No final, deverá providenciar a recarga dos extintores utilizados contactando os STM. 

 

5.4.1.4. ACTUAÇÃO PERANTE O ALARME SONORO DE EVACUAÇÃO 

A comunicação de evacuação geral de um edifício é realizada através de um alarme sonoro de toque 
contínuo da sirene acompanhado de comunicação por voz. 

Perante o alarme de evacuação, todos os funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, 
visitas/clientes dos escritórios, lojas e restaurantes, dever-se-ão dirigir, de forma organizada, para o 
ponto de reunião. Deverão: 

• Abandonar imediatamente os seus locais de trabalho, lojas, restaurantes e parque de 
estacionamento, garantindo, no entanto, que os equipamentos sob sua responsabilidade ficam 
desligados; 

• Não levar qualquer objecto consigo (livros, cadernos, malas, carteiras, casacos ou computadores 
portáteis dificultam a evacuação); 

• Fechar armários e gavetas; 
• Fechar portas e janelas (evita que, em caso de incêndio, o fogo se propague mais depressa e se 

espalhem os gases tóxicos); 
• Não correr; não gritar; 
• Utilizar as escadas, nunca os elevadores; 
• Nas escadas, deixar passar alteradamente as pessoas que entram nos andares abaixo; 
• Seguir as instruções dos Coordenadores de Evacuação da Equipa de Intervenção; 
• Não parar na porta de saída do edifício; dirigir-se ao ponto de reunião e permanecer lá até que 

lhes seja dada autorização para sair ou voltar ao edifício. 

Em caso de incêndio deve ainda haver o cuidado de: 

• Utilizar as costas das mãos numa porta para sentir o calor, não tentando abrir se estiver muito 
quente (poderá ser o único obstáculo entre a pessoa e o fogo); deverá procurar uma segunda 
saída; 

• Manter-se próximo de chão, onde há menos fumo e mais oxigénio; 
• Se tiver a roupa a arder, não correr: parar, deitar-se no chão e rolar. 

 

5.4.1.5. ACTIVAÇÃO DO PEI 

A responsabilidade pela activação do PEI está cometida ao DS. 
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A responsabilidade máxima de coordenação de todas as situações de emergência está cometida ao RS 
(Entidade Gestora), que pode eventualmente delegá-la no Delegado de Segurança ou no Chefe da 
Equipa de Intervenção. 

A responsabilidade e a forma de actuação “in loco” da Equipa de Segurança em situações de 
emergência, quer seja no combate a incêndios, quer na prestação de socorros a sinistrados, está 
cometida ao RS (Entidade Gestora). 

 

5.4.2. INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

As Instruções Especiais destinam-se a ser divulgadas apenas a grupos de pessoas com um papel activo 
na organização de emergência, com tarefas específicas de intervenção, como sejam os elementos da 
Equipa de Intervenção, os Vigilantes, os funcionários das portarias, etc. 

As instruções de segurança foram elaboradas com base nos riscos de incêndio e de pânico, uma vez 
que as ocorrências resultantes de fuga de gás, sismo e ameaça de bomba têm consequências 
semelhantes em termos de intervenção (normalmente evacuação). 

 

5.4.2.1.  VIGILANTES – DETECÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Após a recepção de um alarme de uma situação potencialmente perigosa para as pessoas, 
equipamentos e/ou ambiente (telefonicamente, através do número interno de emergência, ou 
pessoalmente) deverá: 

• Recolher e registar os principais elementos: 

Tabela 23 – Principais elementos 

SITUAÇÃO PERIGOSA 

QUEM está a efectuar a chamada? 

QUAL é a situação? 

Onde está a ocorrer? 

Há risco para as pessoas? 

 
• Deslocar-se depois para o local da ocorrência da situação perigosa, levando consigo a(s) 

chave(s) mestra(s) desse edifício, e confirmar a situação; 
• Se não for possível corrigir a situação perigosa, deverá sinalizá-la; 
• Contactar imediatamente o DS para dar conhecimento da ocorrência e, se for o caso, da 

necessidade de intervenção para correcção da situação. 

 

5.4.2.2.  VIGILANTES – ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO  

a) Na actuação durante o dia (9h00 às 23h00) e após a recepção de um alarme, o Vigilante deverá: 

• No caso de o alarme ter sido recebido através de número de emergência interno, recolher e 
registar os principais elementos relativos às seguintes situações: 
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Tabela 24 – Principais elementos 

INCÊNDIO SINISTRO GRAVE 

- QUEM está a efectuar a chamada - QUEM está a efectuar a chamada 

- ONDE deflagrou o incêndio - ONDE ocorreu o sinistro 

- O QUE está a arder - O QUE aconteceu 

- Se existem PESSOAS SINISTRADAS e ou EM RISCO 

 
• No caso de haver pessoas sinistradas, solicitar à pessoa que está a ligar para ligar directamente 

para o número nacional de emergência – 112 – e facultar as informações que lhe forem 
solicitadas acerca da(s) vítima(s). 

o Solicitar, ao DS ou ao chefe de equipa de intervenção, o envio de socorristas ao local; 
o Deslocar-se depois para o local da ocorrência da situação de emergência levando 

consigo a(s) chave(s) mestra(s) desse edifício; 
• No caso de alarme sonoro do SADI ou alarme restrito visualizado na sala da gestão técnica 

centralizada dever-se-á deslocar para o local para confirmar o alarme, levando consigo a(s) 
chave(s) mestra(s) desse edifício. 

• Deverá cancelar os falsos alarmes. 
• No caso de haver pessoas sinistradas, ligar imediatamente para o número nacional de 

emergência – 112 – e facultar as informações que lhe forem solicitadas acerca da(s) vítima(s); 
• Solicitar, ao DS e/ou ao Chefe de Equipa de Intervenção, o envio de socorristas ao local. 
• Alertar telefonicamente (ver anexo H), por ordem de prioridade, os seguintes elementos: 

o RS (Entidade Gestora do Trindade Domus) 
o Delegado de Segurança 
o Chefe da Equipa de Intervenção  
o O primeiro destes elementos a ser contactado assume a Coordenação das Operações 

de Emergência (COE). 
o Caso haja impossibilidade de contactar aqueles elementos, os Vigilantes deverão 

alertar pelo menos 1 dos elementos da Equipa de Segurança (ver anexo G); 
o Aguardar o telefonema do COE, para saber se é necessário: 

 Chamar os restantes elementos da Equipa de Segurança, solicitando-o ao 
Chefe de Equipa de Intervenção e/ou Delegado de Segurança; 

 Eventualmente, activar o alarme geral do Trindade Domus e alertar os 
Bombeiros e ou Hospitais, através dos números de telefone que constam na 
lista de contactos de emergência (ver anexo H); 

 O teor da mensagem de alerta a entidades externas deverá ser o seguinte: 
 “COMUNICA-SE A OCORRÊNCIA DE UM INCÊNDIO / SINISTRO / 

ACIDENTE NO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS, SITO NA RUA HERÓIS 
MÁRTIRES DE ANGOLA.” 

• Indicar eventualmente: 
o Se há ou não feridos, e o seu número, e/ou pessoas em risco; 
o A natureza e a localização exacta do sinistro. 

• Informar telefonicamente os principais responsáveis do edifício, solicitando-o ao Chefe de 
Equipa de Intervenção e/ou Delegado de Segurança, após indicar-lhe os elementos mencionados 
na alínea anterior; 

• Não considerar os pedidos de informação procedentes do interior ou exterior que não digam 
respeito à segurança do Trindade Domus; 
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• Caso tenham sido solicitados apoios externos, avisar o funcionário da portaria exterior dos 
parques para facilitar o acesso dos bombeiros, ambulâncias e/ou polícia, orientando a sua 
movimentação no interior do Trindade Domus e indicando no mapa disponibilizado para o 
efeito qual a localização para onde se devem dirigir; 

• Em caso de incêndio, desligar os elevadores do edifício afectado; 
• Não permitir o acesso de pessoas e/ou veículos à zona afectada. 

b) Na actuação durante a noite e após a recepção de um alarme, o Vigilante deverá: 

• No caso de o alarme ter sido recebido através de número de emergência interno, recolher e 
registar os principais elementos relativos às seguintes situações: 

Tabela 25 – Principais elementos 

INCÊNDIO SINISTRO GRAVE 

- QUEM está a efectuar a chamada - QUEM está a efectuar a chamada 

- ONDE deflagrou o incêndio - ONDE ocorreu o sinistro 

- O QUE está a arder - O QUE aconteceu 

- Se existem PESSOAS SINISTRADAS e ou EM RISCO 

 
• No caso de haver pessoas sinistradas, solicitar à pessoa que está a ligar para ligar directamente 

para o número nacional de emergência – 112 – e facultar as informações que lhe forem 
solicitadas acerca da(s) vítima(s). 

• Deslocar-se depois para o local da ocorrência da situação de emergência levando consigo a(s) 
chave(s) mestra(s) desse edifício; 

• No caso de alarme sonoro do SADI ou alarme restrito visualizado na sala da gestão técnica 
centralizada dever-se-á deslocar para o local para confirmar o alarme, levando consigo a(s) 
chave(s) mestra(s) desse edifício. 

• Deverá cancelar os falsos alarmes. 
• No caso de haver pessoas sinistradas, ligar imediatamente para o número nacional de 

emergência – 112 – e facultar as informações que lhe forem solicitadas acerca da(s) vítima(s); 
• Em caso de incêndio, atacar o fogo com o extintor mais próximo, não correndo riscos 

desnecessários;  
• Caso não seja possível controlar a situação de emergência, solicitar imediatamente apoios 

externos através do número nacional de emergência – 112; 
• O teor da mensagem de alerta a entidades externas deverá ser o seguinte: 

o “COMUNICA-SE A OCORRÊNCIA DE UM INCÊNDIO / SINISTRO / 
ACIDENTE NO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS, SITO NA RUA HERÓIS 
MÁRTIRES DE ANGOLA.” 

• Indicar eventualmente: 
o Se há ou não feridos, e o seu número, e/ou pessoas em risco; 
o A natureza e a localização exacta do sinistro. 

• Informar pelo telefone os principais responsáveis pelo edifício (RS) e o DS através dos 
contactos do anexo G; 

• Providenciar a evacuação do edifício, através do alarme geral e comunicação de voz, no caso 
de:  

o Situação eminente ou declarada de incêndio/sinistro grave que requeira acção 
imediata no sentido de evacuar a zona afectada; 
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o Ter sido ordenado pelo RS e/ou pelo DS; 
o Ter sido solicitado pelos bombeiros; 

• Não considerar os pedidos de informação procedentes do interior ou exterior que não digam 
respeito à segurança do Trindade Domus; 

• Caso tenham sido solicitados apoios externos, avisar o outro Vigilante de serviço para se 
deslocar para a portaria exterior dos parque e facilitar o acesso dos bombeiros, ambulâncias e/ou 
polícia, orientando a sua movimentação no interior do Edifício e indicando no mapa 
disponibilizado para o efeito qual a localização para onde se devem dirigir; 

• Facultar o apoio necessário às intervenções das entidades externas; 
• Em caso de incêndio, desligar os elevadores do edifício afectado; 
• Não permitir o acesso de pessoas e/ou veículos à zona afectada. 

 

5.4.2.3. DELEGADO DE SEGURANÇA (DS) 

Quando da recepção de um alarme, o DS, deverá: 

• Deslocar-se para a zona/entrada principal do edifício afectado; 
• Caso necessário, providenciar o alerta aos restantes elementos da Equipa de Segurança, 

solicitando-o aos Vigilantes; 
• No local, transmitir aos restantes elementos da Equipa de Segurança as informações que lhe 

foram dadas pelo Vigilante e delinear uma estratégia de actuação; 
• Analisar a gravidade da situação e, se considerar necessário, solicitar aos Vigilantes: 

o A activação do alarme geral do edifício, solicitando ao mesmo tempo a comunicação 
por voz, através de megafone para que seja evacuado todo o edifício; 

o A presença de apoios externos, tais como bombeiros, ambulâncias ou polícia; 
• Organizar e coordenar: 

o a intervenção dos elementos da Equipa de Segurança, de acordo com as instruções 
especiais constantes deste PEI; 

o a evacuação de todos as pessoas presentes encaminhando-as para um dos pontos de 
reunião definidos – Rua Heróis Mártires de Angola do lado da Ordem da Trindade; 

o a prestação de primeiros socorros até à chegada das ambulâncias. 
• Facultar todo o apoio necessário à intervenção das entidades externas; 
• Após a extinção de um incêndio, e quando o edifício for considerado seguro pelos bombeiros, o 

DS deve-se assegurar que todos os espaços afectados são detalhadamente inspeccionados pela 
Equipa de Segurança. 

 

5.4.2.4. EQUIPA DE SEGURANÇA 

Perante a sua convocação, através do contacto telefónico efectuado pelo DS ou pelo alarme sonoro, os 
elementos constituintes da Equipa de Segurança, tendo em atenção o correcto procedimento de 
paragem e segurança dos seus locais de trabalho, devem: 

• Vestir os coletes identificativos da Equipa de Segurança do Trindade Domus; 
• Deslocar-se para o local/entrada principal do fracção afectada pela situação de emergência; 
• Os Coordenadores de Evacuação responsáveis pela comunicação por voz deverão levar consigo 

os megafones; 
• Os Socorristas deverão levar consigo as malas de primeiros socorros; 
• Aguardar as instruções do DS; 
• No local actuar sob a orientação do DS, de acordo com a estratégia definida; 
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• Intervir no controlo das situações de emergência de acordo com as instruções especiais e 
particulares definidas neste Plano de Actuação, sem porem em causa a sua integridade física e 
sem nunca ficarem sozinhos perante a situação de emergência. 

• Evitar a concentração de pessoas junto do local de ocorrência do incêndio e ou sinistro e, se for 
caso disso, conduzir a evacuação das mesmas para os pontos de reunião definidos – Rua Heróis 
Mártires de Angola do lado da Ordem da Trindade 

 

5.4.2.5. COORDENADORES DE EVACUAÇÃO 

De acordo com as instruções do COE, os coordenadores de Evacuação responsáveis pela comunicação 
por voz deverão: 

• Efectuar a comunicação por voz, através do megafone, no interior do edifício;  
• Orientar funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas e 

restaurantes para as portas de emergência; 
• Tentar evitar a ocorrência de situações de pânico;  
• Auxiliar pessoas com capacidade limitada ou em dificuldade; 
• Atendendo às condições de segurança existentes, percorrer o edifício e comprovar a evacuação 

completa, sem nunca por em causa a sua integridade física; 
• Assegurar que ninguém fique bloqueado nem regresse ao local do sinistro; 

De acordo com as instruções do COE, os coordenadores de Evacuação responsáveis pela abertura das 
portas deverão: 

• Distribuir-se pelas principais saídas do edifício e abrir e segurar as portas;  
• Orientar funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos escritórios, lojas e 

restaurantes para os pontos de reunião; 
• Tentar evitar a ocorrência de situações de pânico; 
• Auxiliar pessoas com capacidade limitada ou em dificuldade; 
• Assegurar que ninguém regresse ao local do sinistro; 

De acordo com as instruções do DS, os coordenadores de Evacuação responsáveis pelos pontos de 
reunião deverão: 

• Dirigir-se ao ponto de reunião para onde vai ser evacuado o edifício;  
• Durante o trajecto, orientar funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos 

escritórios, lojas e restaurantes para os pontos de reunião; 
• Tentar evitar a ocorrência de situações de pânico; 
• Auxiliar pessoas com capacidade limitada ou em dificuldade; 
• Controlar as pessoas evacuadas no ponto de reunião, de modo a garantir que ninguém regresse 

ao edifício até este ser considerado seguro pelo DS ou pelos bombeiros. 

Os Coordenadores de Evacuação deverão intervir quando confrontados com uma situação eminente ou 
declarada de incêndio/sinistro grave, que requeira uma acção imediata no sentido de evacuar a zona 
afectada. 

 

5.4.2.6. BRIGADA DE INCÊNDIO – INTERVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO 

Em caso de incêndio, os elementos da Brigada de Incêndio da Equipa de Segurança deverão, havendo 
condições de segurança, combater o mesmo com os meios de 1ª intervenção disponíveis, procurando 
controlar o desenvolvimento do mesmo, sem porem em causa a sua integridade física e sem nunca 
ficarem sozinhos perante o incêndio. 
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Deverão ter sempre em consideração as seguintes princípios: 

Ao utilizar um extintor: 

• Retirar a cavilha e apertar a alavanca para verificar o funcionamento libertando um jacto de 
ensaio, e só depois dirigir-se para o local do fogo; 

• Fazer a aproximação ao fogo, sempre no sentido do vento ou da tiragem normal do edifício; 
• Atacar o fogo dirigindo o jacto do extintor à base das chamas, contudo: 

o em líquidos derramados de canalizações, manobrar o jacto do extintor de cima para 
baixo, de forma a envolver o fogo; 

o sob líquidos pulverizar de forma contínua e efectuando um vai e vem horizontal; 
o sob sólidos pulverizar de forma intermitente; 

• Não dirigir o jacto para um recipiente que contenha um líquido em chamas (este pode ser 
projectado para fora do recipiente); 

• Em caso de incêndio em equipamentos eléctricos e/ou electrónicos, utilizar um extintor de CO2; 
• Ao utilizar um extintor de CO2, pegar no manípulo isolante, pois a parte do cone pode descer 

aos -80ºC e queimar as mãos. 
• Assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar; 
• Prever a possibilidade de re-ignição do incêndio; 
• No final, providenciar a recarga dos extintores utilizados. 

Ao utilizar um carretel:  

• Abrir a mangueira para ver se a pressão da água está presente e só depois desenrolar a 
mangueira; 

• Abrir e colocar o jacto na posição pulverizador (arrefece o fogo e funciona como barreira 
térmica); 

• No final colocar a mangueira em jacto pleno para apagar o núcleo incandescente do fogo; 
• Verificar no final se o fogo está apagado. 
• Em caso de incêndio em equipamentos eléctricos (p. ex. quadros eléctricos) não utilizar água 

para extinguir o mesmo. 

Ao utilizar mantas de extinção: 

• Envolver as chamas com a manta; 
• Envolver as pessoas em chamas; 
• Utilizar a manta como escudo térmico ao fugir do incêndio. 

Ao utilizar areia: 

• Abafar o fogo com camadas de areia. 
 
Atendendo ao seu conhecimento das instalações, dos riscos aí existentes e dos fenómenos do fogo, a 
Brigada de Incêndio poderá solicitar o apoio de meios externos de socorro (Bombeiros).  

Para o efeito, o DS deverá solicitar aos Vigilantes a efectivação dos correspondentes contactos 
telefónicos. 

 

5.4.2.7. DELEGADOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA 

De acordo com as instruções do DS, devem: 

Técnico electricista: 

• Efectuar cortes sectoriais/gerais de alimentação de energia eléctrica; 
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• Garantir a operacionalidade do grupo gerador de energia de emergência; 

Técnico mecânico: 

• Garantir a operacionalidade dos extintores e o seu fornecimento; 
• Garantir a operacionalidade da RIA; 
• Apoiar a Brigada de Incêndio. 

Técnico de AVACs: 

• Efectuar cortes de ventiladores de sistemas de tratamento de ar; 
• Efectuar cortes alimentação de gases; 
• Desligar caldeiras; 
• Ligar sistemas de desenfumagem; 

Técnico da gestão técnica centralizada: 

• Reunir os outros elementos da ES, através dos contactos do anexo G, dando-lhes as informações 
que lhe foram transmitidas pelo Vigilante ou directamente pelo DS; 

• Enviar Socorristas ao local – no caso de haver uma vítima devem enviar dois Socorristas, se 
forem duas vítimas devem chamar quatro Socorristas, e se houver três ou mais vítimas devem 
chamar todos os Socorristas disponíveis; devem procurar contactar primeiro os Socorristas que 
se encontrem mais próximo de local; 

• Informar os principais responsáveis pelo(s) edifício(s) da ocorrência da situação de emergência 
(através dos contactos do anexo G), de acordo com as instruções dadas pelo Vigilante ou pelo 
DS, transmitindo todos os elementos que lhe foram dados. 

 

5.4.2.8. SOCORRISTAS 

Perante a sua convocação, através do contacto telefónico efectuado pelo DS, pelo Vigilante, ou por 
qualquer outro colaborador do Trindade Domus, os Socorristas, tendo em atenção o correcto 
procedimento de paragem e segurança dos seus locais de trabalho, deverão: 

• Solicitar à pessoa que está a pedir ajuda que ligue também, se ainda não o fez, a outro 
Socorrista. 

• Vestir os coletes identificativos de Socorrista da ES do Trindade Domus; 
• Deslocar-se para o local indicado, levando consigo a mala de primeiros socorros; 
• Garantindo as suas próprias condições de seguranças, socorrer a(s) vitima(s), pondo em prática 

os conhecimentos adquiridos na formação específica “Formação Básicas de Socorristas”; 
• Se necessário, solicitar apoio externo ligando para o número nacional de emergência – 112 – e 

facultar as informações que lhe forem solicitadas acerca da(s) vítima(s), caso não tenha sido 
ainda feito; 

• Caso tenha sido activado o PEI, actuar sob a orientação do DS, de acordo com a estratégia 
definida; 

• Evitar a concentração de pessoas junto da vítima; 
• Recolher todos os resíduos resultantes das acções de primeiros socorros nos sacos fornecidos 

para o efeito na mala de primeiros socorros; 
• No final da situação de emergência, e se necessário, providenciar o reabastecimento da mala de 

primeiros socorros, preenchendo a requisição que está na mala e enviando-a para o STM. 
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5.4.2.9. FUNCIONÁRIOS DAS PORTARIAS EXTERIORES 

Caso lhe seja solicitado, pelo DS, por intermédio do Vigilante ou de outro colaborador da Equipa de 
Intervenção, o funcionário que se encontra na portaria exterior dos parques deve: 

• Abrir barreiras para o acesso de apoios externos, como ambulâncias, viaturas de bombeiros ou 
polícia; 

• Orientar e encaminhar os socorros externos indicando, no mapa de circulação, que deve estar 
disponível na portaria, qual a localização para onde se devem dirigir; 

• Controlar o acesso de veículos à área afectada pela emergência. 

 

5.4.3. INSTRUÇÕES PARTICULARES 

As instruções particulares referem-se a locais com riscos particulares de ocorrência de uma situação de 
emergência, nomeadamente incêndio. 

Estas instruções destinam-se à totalidade dos ocupantes desses locais de risco particular, onde devem 
estar afixadas em locais estratégicos no seu interior, geralmente junto aos acessos. 

Cozinhas 

• Não fume; 
• Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada;  
• Remova o lixo diariamente;  
• Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas de ventilação e dos seus filtros; não 

utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados; 
• Não utilize nunca aerossóis perto das chamas; 
• Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em 

definitivo e por técnicos habilitados; 
• Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente 

por técnicos habilitados;  
• Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e desligue os 

equipamentos de queima; não manobre equipamentos eléctricos e promova o arejamento natural 
da cozinha;  

• Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia eléctrica no quadro geral; 
• Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos eléctricos ou 

instalações eléctricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou 
CO2;  

• Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro ao Vigilante através do número 
interno de emergência – #999 (a partir de qualquer extensão da rede interna do Trindade 
Domus) ou 910 000 000; 

• Quando abandonar um local incendiado feche todas as portas de comunicação com o resto do 
edifício; 

Arrecadações, arquivos, armazéns e áreas técnicas em geral 

• Não fumar nem fazer lume; 
• Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado; 
• As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos 

competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no 
mínimo anualmente; 

• Não utilize instalações eléctricas provisórias; 
• Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica e de gás; 
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• Comunique rapidamente ao Delegado de Segurança e/ou Chefe da Equipa de Intervenção a 
ocorrência de qualquer sinistro;  

• Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize 
extintores de CO2 ou Pó Químico; 

• Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do 
edifício. 

Casas das máquinas dos elevadores 

• Mantenha esta área permanentemente limpa e arrumada e com as suas condições de ventilação 
asseguradas; 

• As reparações deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados; 
• Vigie a realização das visitas de manutenção nos prazos previstos e o cumprimento das 

respectivas operações;  
• Verifique o estado de conservação e a localização dos equipamentos de segurança (extintores, 

iluminação de emergência, sinalética, etc.) e comunique ao STM qualquer falha ou anomalia; 
• Em caso de incêndio proceda imediatamente aos cortes de energia eléctrica; 
• Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver desligada; utilize 

extintores de CO2 ou Pó Químico;  
• Comunique rapidamente ao Delegado de Segurança e/ou Chefe da Equipa de Intervenção a 

ocorrência de qualquer sinistro; 
• Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do 

edifício.  

Postos de transformação, o grupo gerador de emergência e as salas de quadros eléctricos 

• Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e arrumadas e  devem ser 
asseguradas as suas condições de ventilação; 

• As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos 
habilitados; 

• As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; 
solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas quando 
necessário; 

• Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização do equipamento de 
segurança do PT (lanternas, luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, 
extintores, etc.) e comunique ao STM qualquer falha ou anomalia; 

• Em caso de incêndio proceda ao corte imediato da corrente eléctrica, efectuando as operações 
respectivas de jusante para montante: 

• Não use nunca água sobre a instalação eléctrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize 
extintores de CO2 ou Pó Químico. 

• Comunique rapidamente ao Delegado de Segurança/Chefe da Equipa de Intervenção a 
ocorrência de qualquer sinistro;  

• Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do 
edifício. 

 

5.5. PLANO DE EVACUAÇÃO 

5.5.1. CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

Os caminhos de evacuação estão representados nas plantas de emergência. Estas plantas devem ser 
consultadas por todos os utilizadores do Trindade Domus, de forma a conhecerem bem quais os 
caminhos de evacuação a seguir caso acorra uma situação de emergência. 
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As plantas de emergência representam, de modo simplificado, a arquitectura das instalações, a 
localização do observador e a localização de um conjunto de elementos relacionados com a segurança, 
nomeadamente: 

• Caminhos de evacuação; 
• Meios de combate a incêndio (extintores, carretéis, etc.); 
• Botões de alarme; 
• Telefones de emergência. 

Contêm ainda uma legenda da simbologia utilizada, uma instrução geral de segurança e os contactos 
de emergência mais importantes. 

Existem plantas de emergência afixadas em todos os pisos de todos os edifícios do Trindade Domus, 
em locais estratégicos que facilitam e promovem a sua consulta. 

As plantas podem ser consultadas no anexo I 

 

5.5.2. PONTOS DE REUNIÃO 

O objectivo da definição dos pontos de reunião consiste na necessidade de estabelecer uma evacuação 
eficiente e organizada de todos os funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes, visitas/clientes dos 
escritórios, lojas e restaurantes nas situações de emergência. 

Definiu-se como ponto de reunião a Rua Heróis Mártires de Angola do lado da Ordem da Trindade, 
onde as pessoas podem estar em segurança, não sendo afectadas pela situação de emergência ou suas 
consequências, e não interferindo com as operações de socorro a desencadear pela Equipa de 
Segurança e/ou pelos apoios externos, como os bombeiros, ambulâncias, etc. 

 

5.5.3. EVACUAÇÃO GERAL DE UM EDIFÍCIO 

A comunicação de evacuação geral de um edifício é realizada através de um alarme sonoro de toque 
contínuo da sirene acompanhado de comunicação por voz. 

Quando for activado o alarme sonoro, se os elementos da Equipa de Segurança não tiverem ainda 
conhecimento da ocorrência da situação de emergência, dever-se-ão dirigir imediatamente para o 
edifício afectado, e proceder de acordo com as instruções constantes no Plano de actuação. 

Os Coordenadores de Evacuação, são responsáveis por orientar a saída das pessoas para o exterior – 
abrem as portas de saída, orientam as pessoas para os pontos de reunião, asseguram que ninguém 
regressa ao local do sinistro, comprovam a evacuação completa dos edifícios, e controlam as pessoas 
evacuadas no ponto de reunião, de modo a garantir que ninguém regresse ao edifício até este ser 
considerado seguro. 

No decurso da evacuação, os funcionários dos escritórios, lojas e restaurantes são responsáveis pela 
orientação das suas visitas, no sentido de a mesma ser efectuada pelos caminhos de evacuação e pelas 
saídas de emergência mais próximas, conforme se pode visualizar nas plantas de emergência. 

Todos deverão prestar auxílio a pessoas com capacidades limitadas ou em dificuldade, de forma a 
assegurar que ninguém fique bloqueado nem regresse ao local do sinistro no decurso das operações de 
emergência. 

Perante a comunicação de evacuação, deve proceder-se de acordo com a instrução geral de evacuação 
que consta do Plano de actuação. 
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6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nos últimos anos, têm aumentado, de uma forma significativa, os conhecimentos científicos na área 
do fogo pelo que a elaboração integrada do regulamento permite obter uma estruturação sistematizada 
de toda a legislação de segurança contra incêndio em edifícios, representando um decisivo incremento 
de rigor e facilidade de aplicação. Do uso da actual regulamentação (DL220/2008 complementado 
com a Portaria 1532/2008), salienta-se a grande facilidade de aplicação, devido, em grande parte, à 
definição inovadora dos conceitos de utilização-tipo e de categoria de risco, os quais permitem uma 
aplicação sistematizada das disposições gerais a cumprir. 

A adopção destas inovações permite realizar estudos mais aprofundados e individualizados de 
projectos de edifícios, contribuindo, desta forma, para uma maior flexibilidade do projecto. Esta 
flexibilidade acarreta benefícios em termos arquitectónicos e de segurança, uma vez que, 
fundamentalmente na segurança activa, este regulamento se apresenta bastante mais detalhado. 

Para além de um aumento de exigência, os planos de prevenção e emergência sofreram, com a actual 
regulamentação, uma sistematização, a qual facilita a interpretação assim como a sua aplicação, 
definindo objectivos bem claros a cumprir. De salientar a importância que as Notas Técnicas adquirem 
nesta matéria, constituindo uma ferramenta muito útil, com informação adicional ao próprio 
regulamento, orientando para as normas ou regulamentos a seguir, na falta de especificação 
portuguesa. 

A nova regulamentação traduz um aumento no nível exigencial, relativamente à regulamentação 
anterior, e é a base para um futuro mais seguro nos diversos empreendimentos em Portugal. 
Relativamente aos planos de emergência, é necessário salientar a importância dos mesmos, aos 
utilizadores comuns, por forma a evitar situações complicadas. Face ao exposto, a formação das 
pessoas afectas ao edifício, trabalhadores ou moradores, torna-se fundamental de modo a potenciar a 
primeira resposta a um eventual foco de incêndio. 

A prevenção é a melhor forma de diminuir a probabilidade de ocorrência de um incêndio e, 
consequentemente, evitar as consequências do mesmo. No entanto, os incêndios irão continuar a 
deflagrar, por diversas razões. Assim, as medidas de autoprotecção previstas na regulamentação 
pretendem garantir um auxílio preponderante, ao minimizar as consequências dos incêndios. 

O valor de investimento em SCIE pode parecer exagerado quando analisado separadamente, mas 
quando analisado na globalidade, corresponde a uma percentagem diminuta do valor dos 
empreendimentos, representando ainda uma enorme mais-valia para a segurança das pessoas que os 
utilizam. 
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ANEXO A 

TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT III 
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De seguida apresentam-se as tabelas com a informação detalhada do cálculo do efectivo para a UT III. 

Para facilitar a percepção da localização das fracções foram identificadas as diversas caixas de escadas 
de A a E, do Bloco Sul para o Bloco Norte, conforme pode ser visualizado nas plantas de emergência 
do Anexo I. Da análise da tabela é possível verificar a área útil de cada fracção, o valor adoptado da 
densidade de ocupação teórica e o valor correspondente do efectivo. 

 

Bloco Entrada (Caixa de 
Escada) Piso Descrição Área 

(m2) 
Arquivo 

(m2) 
Área útil

 (m2) Índice Efectivo Observação 

S
U

L 

A 

1 

Escritório 1 99,88 8,99 90,89 0,2 19 Sala de Escritório
A Escritório 2 94,50 8,51 86,00 0,2 18 Sala de Escritório
A Escritório 3 107,33 9,66 97,67 0,2 20 Sala de Escritório
A Escritório 4 113,33 10,20 103,13 0,2 21 Sala de Escritório
B Escritório 5 125,94 11,33 114,61 0,2 23 Sala de Escritório
B Escritório 6 106,60 9,59 97,01 0,2 20 Sala de Escritório
B Escritório 7 57,47 5,17 52,30 0,2 11 Sala de Escritório
B Escritório 8 84,16 7,57 76,59 0,2 16 Sala de Escritório
A 

2 

Escritório 1 99,88 8,99 90,89 0,2 19 Sala de Escritório
A Escritório 2 94,50 8,51 86,00 0,2 18 Sala de Escritório
A Escritório 3 107,33 9,66 97,67 0,2 20 Sala de Escritório
A Escritório 4 113,33 10,20 103,13 0,2 21 Sala de Escritório
B Escritório 5 125,94 11,33 114,61 0,2 23 Sala de Escritório
B Escritório 6 106,60 9,59 97,01 0,2 20 Sala de Escritório
B Escritório 7 57,47 5,17 52,30 0,2 11 Sala de Escritório
B Escritório 8 84,16 7,57 76,59 0,2 16 Sala de Escritório
A 

3 

Escritório 1 99,88 8,99 90,89 0,2 19 Sala de Escritório
A Escritório 2 94,50 8,51 86,00 0,2 18 Sala de Escritório
A Escritório 3 107,33 9,66 97,67 0,2 20 Sala de Escritório
A Escritório 4 113,33 10,20 103,13 0,2 21 Sala de Escritório
B Escritório 5 125,94 11,33 114,61 0,2 23 Sala de Escritório
B Escritório 6 106,60 9,59 97,01 0,2 20 Sala de Escritório
B Escritório 7 57,47 5,17 52,30 0,2 11 Sala de Escritório
B Escritório 8 84,16 7,57 76,59 0,2 16 Sala de Escritório
A 

4 

Escritório 1 99,88 8,99 90,89 0,2 19 Sala de Escritório
A Escritório 2 94,50 8,51 86,00 0,2 18 Sala de Escritório
A Escritório 3 107,33 9,66 97,67 0,2 20 Sala de Escritório
A Escritório 4 113,33 10,20 103,13 0,2 21 Sala de Escritório
B Escritório 5 125,94 11,33 114,61 0,2 23 Sala de Escritório
B Escritório 6 106,60 9,59 97,01 0,2 20 Sala de Escritório
B Escritório 7 57,47 5,17 52,30 0,2 11 Sala de Escritório
B Escritório 8 84,16 7,57 76,59 0,2 16 Sala de Escritório
A 

5 

Escritório 1 99,88 8,99 90,89 0,2 19 Sala de Escritório
A Escritório 2 71,31 6,42 64,89 0,2 13 Sala de Escritório
A Escritório 3 107,33 9,66 97,67 0,2 20 Sala de Escritório
A Escritório 4 84,61 7,61 77,00 0,2 16 Sala de Escritório
B Escritório 5 125,94 11,33 114,61 0,2 23 Sala de Escritório
B Escritório 6 84,33 7,59 76,74 0,2 16 Sala de Escritório
B Escritório 7 57,47 5,17 52,30 0,2 11 Sala de Escritório
B Escritório 8 61,76 5,56 56,20 0,2 12 Sala de Escritório

Total 3849 346 3503   722 
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Bloco Entrada (Caixa 
de Escada) Piso Descrição Área 

(m2) 
Arquivo 

(m2) 
Área útil 

(m2) Índice Efectivo Observação 

N
O

R
TE

 

C 
2 Escritório 1 1565,79 140,92 1424,87 0,2 285 

Sala de Escritório 
D Sala de Escritório 
E Sala de Escritório 
C 

3 

Escritório 1 53,88 4,85 49,03 0,2 10 Sala de Escritório 
C Escritório 2 47,45 4,27 43,18 0,2 9 Sala de Escritório 
C Escritório 3 111,81 10,06 101,75 0,2 21 Sala de Escritório 
C Escritório 4 53,86 4,85 49,01 0,2 10 Sala de Escritório 
C Escritório 5 85,03 7,65 77,38 0,2 16 Sala de Escritório 
D Escritório 6 47,49 4,27 43,22 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 7 43,93 3,95 39,98 0,2 8 Sala de Escritório 
D Escritório 8 77,81 7,00 70,81 0,2 15 Sala de Escritório 
D Escritório 9 76,24 6,86 69,38 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 10 54,00 4,86 49,14 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 11 56,42 5,08 51,34 0,2 11 Sala de Escritório 
D Escritório 12 51,92 4,67 47,25 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 13 48,12 4,33 43,79 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 14 76,32 6,87 69,45 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 15 73,69 6,63 67,06 0,2 14 Sala de Escritório 
E Escritório 16 59,63 5,37 54,26 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 17 60,29 5,43 54,86 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 18 122,44 11,02 111,42 0,2 23 Sala de Escritório 
E Escritório 19 55,85 5,03 50,82 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 20 60,08 5,41 54,67 0,2 11 Sala de Escritório 
C 

4 

Escritório 1 53,88 4,85 49,03 0,2 10 Sala de Escritório 
C Escritório 2 47,45 4,27 43,18 0,2 9 Sala de Escritório 
C Escritório 3 111,81 10,06 101,75 0,2 21 Sala de Escritório 
C Escritório 4 53,86 4,85 49,01 0,2 10 Sala de Escritório 
C Escritório 5 85,03 7,65 77,38 0,2 16 Sala de Escritório 
D Escritório 6 47,49 4,27 43,22 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 7 43,93 3,95 39,98 0,2 8 Sala de Escritório 
D Escritório 8 77,81 7,00 70,81 0,2 15 Sala de Escritório 
D Escritório 9 76,24 6,86 69,38 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 10 54,00 4,86 49,14 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 11 56,42 5,08 51,34 0,2 11 Sala de Escritório 
D Escritório 12 51,92 4,67 47,25 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 13 48,12 4,33 43,79 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 14 76,32 6,87 69,45 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 15 73,69 6,63 67,06 0,2 14 Sala de Escritório 
E Escritório 16 59,63 5,37 54,26 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 17 60,29 5,43 54,86 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 18 112,93 10,16 102,77 0,2 21 Sala de Escritório 
E Escritório 19 55,85 5,03 50,82 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 20 55,85 5,03 50,82 0,2 11 Sala de Escritório 
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Bloco Entrada (Caixa 
de Escada) Piso Descrição Área 

(m2) 
Arquivo 

(m2) 
Área útil 

(m2) Índice Efectivo Observação 
N

O
R

TE
 

C 

5 

Escritório 1 58,15 5,23 52,92 0,2 11 Sala de Escritório 
C Escritório 2 39,58 3,56 36,02 0,2 8 Sala de Escritório 
C Escritório 3 66,62 6,00 60,62 0,2 13 Sala de Escritório 
C Escritório 4 34,87 3,14 31,73 0,2 7 Sala de Escritório 
C Escritório 5 78,93 7,10 71,83 0,2 15 Sala de Escritório 
D Escritório 6 47,49 4,27 43,22 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 7 37,08 3,34 33,74 0,2 7 Sala de Escritório 
D Escritório 8 77,81 7,00 70,81 0,2 15 Sala de Escritório 
D Escritório 9 76,24 6,86 69,38 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 10 54,00 4,86 49,14 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 11 56,42 5,08 51,34 0,2 11 Sala de Escritório 
D Escritório 12 51,92 4,67 47,25 0,2 10 Sala de Escritório 
D Escritório 13 48,12 4,33 43,79 0,2 9 Sala de Escritório 
D Escritório 14 76,32 6,87 69,45 0,2 14 Sala de Escritório 
D Escritório 15 73,69 6,63 67,06 0,2 14 Sala de Escritório 
E Escritório 16 59,63 5,37 54,26 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 17 60,29 5,43 54,86 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 18 112,93 10,16 102,77 0,2 21 Sala de Escritório 
E Escritório 19 55,85 5,03 50,82 0,2 11 Sala de Escritório 
E Escritório 20 55,85 5,03 50,82 0,2 11 Sala de Escritório 

Total 5406 487 4920   1009 
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ANEXO B 

TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT VII 
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De seguida apresenta-se a tabela com a informação detalhada do cálculo do efectivo para a UT VII. 

Da análise da tabela é possível verificar a área útil de cada fracção, o valor adoptado da densidade de 
ocupação teórica e o valor correspondente do efectivo. 

 

Bloco Piso Descrição Área 
(m2) 

Área Cozinha
(m2) 

Área útil
(m2) Índice Efectivo Observação 

Norte 1 

Restaurante 1 158,28 31,66 126,62 1 127 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Restaurante 2 91,11 18,22 72,89 1 73 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Restaurante 3 111,43 22,29 89,14 1 90 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Restaurante 4 79,27 15,85 63,42 1 64 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Restaurante 5 57,40 11,48 45,92 1 46 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Restaurante 6 67,13 13,43 53,70 1 54 Restaurante com redução 
de área para cozinha (20%) 

Lugares Sentados - - - - 96 Lugares sentados 
adjacentes aos restaurantes

Lugares Sentados - - - - 32 Lugares sentados 
adjacentes ao quiosque 

Cozinhas - - - - 12 Considerando 2 pessoas 
por restaurante na cozinha 

Total 565 113 452   594 
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ANEXO C 

TABELA DE CÁLCULO DO EFECTIVO PARA UT VIII 
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De seguida, apresentam-se as tabelas com a informação detalhada do cálculo do efectivo para a UT 
VIII. 

Para facilitar a percepção da localização das fracções foram identificadas as diversas caixas de escadas 
de A a E, do Bloco Sul para o Bloco Norte, conforme pode ser visualizado nas plantas de emergência 
do Anexo I. Da análise da tabela é possível verificar a área útil de cada fracção, o valor adoptado da 
densidade de ocupação teórica e o valor correspondente do efectivo. 

 

Bloco Piso Descrição Área 
(m2) 

Arrumos
(m2) 

Área útil
(m2) Índice Efectivo Observação 

N
O

R
TE

 

0 e 1 
Loja 1 600,00 108,00 492,00 0,65 320 Plano de Referência e ≥ 300m2 

Loja 1 619,92 111,59 508,33 0,35 178 Até um piso acima do plano de 
referência 

0 

Loja 2 68,17 12,27 55,90 0,5 28 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 3 44,69 8,04 36,65 0,5 19 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 4 29,64 5,34 24,30 0,5 13 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 5 1190,94 214,37 976,57 0,65 635 Plano de Referência e ≥ 300m2 
Loja 6 30,30 5,45 24,85 0,5 13 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 7 28,97 5,21 23,76 0,5 12 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 8 18,53 3,34 15,19 0,5 8 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 9 76,48 13,77 62,71 0,5 32 Plano de Referência e ≤ 300m2 

Loja 10 17,87 3,22 14,65 0,5 8 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 11 36,58 6,58 30,00 0,5 15 Plano de Referência e ≤ 300m2 

0 e 1 
Loja 12 148,31 26,70 121,61 0,5 61 Plano de Referência e ≤ 300m2 

Loja 12 161,99 29,16 132,83 0,35 47 Até um piso acima do plano de 
referência 

0 e 1 
Loja 13 215,99 38,88 177,11 0,5 89 Plano de Referência e ≤ 300m2 

Loja 13 397,00 71,46 325,54 0,35 114 Até um piso acima do plano de 
referência 

0 

Loja 14 152,72 27,49 125,23 0,5 63 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 15 45,67 8,22 37,45 0,5 19 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 16 207,45 37,34 170,11 0,5 86 Plano de Referência e ≤ 300m2 

Circulação 445,20 0,00 445,20 0,2 90 Circulação 

1 

Loja 17 174,38 31,39 142,99 0,35 51 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 18 128,15 23,07 105,08 0,35 37 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 19 67,98 12,24 55,74 0,35 20 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 20 135,87 24,46 111,41 0,35 39 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 21 110,30 19,85 90,45 0,35 32 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 22 42,55 7,66 34,89 0,35 13 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 23 50,87 9,16 41,71 0,35 15 Até um piso acima do plano de 
referência 

Loja 24 481,55 86,68 394,87 0,65 257 Plano de Referência e ≥ 300m2 
Circulação 155,30 0,00 155,30 0,2 32 Circulação 

Total 5883 951 4932   2346 
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Bloco Piso Descrição Área 
(m2) 

Arrumos 
(m2) 

Área útil 
(m2) Índice Efectivo Observação 

S
U

L -1 

Loja 1 63,55 11,44 52,11 0,5 27 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 2 240,59 43,31 197,28 0,5 99 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 3 141,21 25,42 115,79 0,5 58 Plano de Referência e ≤ 300m2 
Loja 4 230,58 41,50 189,08 0,5 95 Plano de Referência e ≤ 300m2 

0 Loja 5 1110,30 199,85 910,45 0,35 319 Até um piso acima do plano de 
referência 

Total 1786 322 1465   598 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

 

 

 

 

ANEXO D 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TRINDADE 
DOMUS  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planta de Localização do Edifício Trindade Domus [18] 
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ANEXO E 

ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO 
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ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Gestora 
(RS) 

Delegado de Segurança 

Chefe da Equipa de 
Intervenção Vigilantes 

Socorristas Brigada de 
Incêndio 

Coordenador 
de Evacuação 

Delegados 
Técnicos de 
Segurança 

Funcionários 
Portaria 
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ANEXO F 

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
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CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE SEGURANÇA DO EDIFÍCIO TRINDADE DOMUS 

LISTA DE COLABORADORES QUE COMPÕEM A EQUIPA DE SEGURANÇA 

Funções Nome 

DS – Delegado de Segurança 

DS Tavares 

DTS – Delegados técnicos de segurança 

Mecânico  António 

Electricista Cláudio 

AVACs Gabriel  

Gestão técnica Rui  

Gestão técnica Tiago 

Equipa de Intervenção 
Chefe de Equipa Sérgio 

Socorristas   

Bloco Sul Ricardo  

Bloco Norte Jorge 

Bloco Norte Carlos  

BI – Brigada de Incêndio   

Bloco Sul  Edgar 

Bloco Norte Miguel 

Bloco Norte Joaquim  

CE – Coordenadores de Evacuação   

Bloco Sul A Comunicação voz Maria 

Bloco Sul B Ponto de reunião Manuel 

Bloco Norte C Ponto reunião Paula 

Bloco Norte D Portas  Helena  

Bloco Norte E Portas Nuno  

Funcionários Portarias   

Bloco Sul P1 Portas Costa 

Bloco Sul P2 Comunicação voz José 

Vigilantes   

Bloco Sul  Luis 

Bloco Sul P1 Fernando 

Bloco Sul P2 Pedro 

Bloco Norte Afonso 

Bloco Norte Dinis  
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ANEXO G 

CONTACTOS INTERNOS 
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CONTACTOS INTERNOS 

Contacto Extensão 
interna 

Número de 
telemóvel 

Número Interno de 
Emergência  Ligação aos Vigilantes  #999 910 000 000 

Elementos da Equipa de Segurança: 

Delegado de Segurança Tavares   
Delegados Técnicos de Segurança 
DTS Mecânico  António   
DTS Electricista Cláudio   
DTS de AVACs Gabriel    

DTS da Gestão técnica Rui    
Equipa de Intervenção 
Chefe de Equipa Sérgio   
Socorristas 
Bloco Sul Ricardo    
Bloco Norte Jorge   
Bloco Norte Carlos   
Brigada de Incêndio 
Bloco Sul  Edgar   
Bloco Norte Miguel   
Bloco Norte Joaquim    
Coordenadores de Evacuação 
Bloco Sul A Maria   
Bloco Sul B Manuel   
Bloco Norte C Paula   
Bloco Norte D Helena    
Bloco Norte E Nuno    

Funcionários Portarias   

Bloco Sul P1 Costa   

Bloco Sul P2 José   

Vigilantes   

Bloco Sul  Luis   

Bloco Sul P1 Fernando   

Bloco Sul P2 Pedro   

Bloco Norte Afonso   

Bloco Norte Dinis    
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ANEXO H 

LISTA DE CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 
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LISTA DE CONTACTOS DE EMERGÊNCIA 

 

Número Nacional de Emergência 112 

INEM (Delegação Norte) 222 065 000 
   

 

Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto 225 073 700 

Bombeiros Voluntários Portuenses 226 151 800 
   

 
Protecção Civil Porto (SNBPC) 226 197 650 

 

  

Intoxicações (Centro de Informação Antivenenos) 808 250 143 
  

 
Hospital da Ordem da Trindade 222 003 378 

 

  

Cruz Vermelha Portuguesa  226 064 433 
  

 

Polícia de Segurança Pública (PSP – 11ª esquadra) 223 325 183 

Guarda Nacional Republicana (GNR) 223 399 600 
   

 

EDP (Distribuição) 800 505 505 

EDP (Falha de Corrente) 800 506 506 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Emergência de um Edifício Recebendo Público
 

 

 

 

 

ANEXO I 

ALÇADO DO EDIFÍCIO COM AS ALTURAS DAS UT 
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ANEXO J 

PLANTAS DE EMERGÊNCIA 
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