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RESUMO
Esta dissertação consistiu, inicialmente, na análise do panorâma anterior e actual da legislação
portuguesa no que diz respeito à segurança contra incêndio em edifícios. A nova legislação que gere
esta temática, apenas entrou em vigor no início de 2009, pelo que se considerou importante este
estudo.
Após uma breve introdução a este trabalho, nos segundo e terceiro capítulos, foi feita uma
apresentação dos aspectos mais importantes dos novos, RJ-SCIE e RT-SCIE, tendo também em
atenção aquilo que constava da antiga Portaria nº 1063/97. Se no capítulo 2 a abordagem foi feita de
uma forma global a todo o tipo de edifícios, já no capítulo 3, a análise incidiu apenas na utilização-tipo
na qual estão inseridos os hotéis, temática central desta tese.
Na segunda parte deste trabalho, após um capítulo, o 4, em que o sector hoteleiro e as suas
especificidades na questão dos incêndios são abordadas, tanto numa perspectiva histórica como numa
perspectiva mais prática nomeadamente no que aos comportamentos de utentes e funcionários diz
respeito, é feita no capítulo 5 uma análise de um caso práctico de um estabelecimento hoteleiro. Tendo
sido construído numa data anterior à publicação da nova legislação, foi assim alvo de verificação no
sentido de ver quais os aspectos que poderiam ter que sofrer alteração de modo a estarem de acordo
com essa mesma nova legislação.

PALAVRAS-CHAVE: Edifício, Evacuação, Incêndio, Regulamento, Segurança
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ABSTRACT

This work is about an analysis of previous and current overview of the portuguese legislation
regarding fire safety in buildings. The new legislation, which manages this theme, only came into
force in early 2009, therefore it was considered important to this study.
After a brief introduction of this work, in the second and third chapters, was made a presentation of the
most important aspects of the new, RJ-SCIE e RT-SCIE, also bearing in mind what was on the old
Portaria nº 1063/97. If the approach in chapter two was done in a comprehensive way to all kinds of
buildings, already in chapter three, the analysis focused only on using the standard classification of
hotels, central theme of this thesis.
In the second part of this work, after a chapter, the fourth one, in which the hospitality industry and its
specific features in the issue of fires are discussed, both from a historical perspective as a more
practical perspective in particular the behavior of users and staff. It is made in chapter five an analysis
of a practical case of a hotel.
Having been built before the publication of the new law, was subject of verification in order to see
which aspects might have to undergo changes in order to conform with that new legislation.

KEY WORDS: Building, Evacuation, Fire, Regulation, Security
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1
INTRODUÇÃO
A Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE) é um tema cuja complexidade exigia há muito
tempo que toda a regulamentação dispersa fosse agrupada num só documento. Esse problema foi
resolvido com a publicação do Decreto-Lei nº220/2008, de 12 de Novembro, e respectiva Portaria nº
1532/2008, de 29 de Dezembro, que estabelecem o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio
em Edifícios (RJ-SCIE) e o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RTSCIE).
Analisando as causas e as consequências de uma catástrofe provocada por uma situação de incêndio
num edifício, compreende-se rapidamente que não só o edifício deve ser projectado de forma a
oferecer as condições de segurança necessárias, mas também que os meios de intervenção externos e
as entidades coordenadoras devem estar devidamente organizados para uma intervenção capaz de
minimizar os eventuais danos físicos e materiais daí decorrentes.
Nesta dissertação irá ser abordado o caso dos estabelecimentos hoteleiros. Locais cuja importância da
prevenção e combate em situações de eventual incêndio é muito elevada, devido à intensa ligação do
sucesso deste sector com as condições por ele oferecidas. Assim sendo, todo e qualquer edifício
concebido com o objectivo de acomodação de hóspedes deverá respeitar vários e rigorosos critérios no
sentido de assegurar não só que os danos materiais causados por um incêndio sejam os menores
possíveis mas principalmente que todos os ocupantes possam abandonar as instalações rapidamente e
em condições de segurança.
Como referido anteriormente, este é um sector extremamente dependente da qualidade dos serviços
que pode oferecer, e esta dissertação visa essencialmente analisar até que ponto a nova regulamentação
veio ajudar a colmatar as principais lacunas existentes na legislação anterior, sabendo no entanto, que
devido a internacionalidade deste sector, muitas das obras hoteleiras existentes no nosso país já se
socorriam de alguma legislação estrangeira. Legislação essa que já demostrava maior incidência sobre
os problemas relativos à segurança contra incêndio em hóteis, com o intuito de satisfazer as
necessidades inerentes a espaços de hotelaria, principalmente hóteis de categoria igual ou superior a 4
estrelas, pois como é sabido uma grande fatia do lucro destas unidades vem essencialmente do sucesso
alcançado junto dos turistas que visitam o nosso país.
A presente tese encontra-se organizada em 6 capítulos. Assim, após este primeiro capítulo onde é feita
uma pequena introdução a este trabalho, o segundo e o terceiro capítulos estão relacionados com a
análise da legislação referida anteriormente. No segundo capítulo será analisado o DL nº220/2008 de
uma forma geral enquanto no terceiro será feito um estudo mais aprofundado da utilização-tipo à qual
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pertence os hotéis, a Utilização-Tipo VII - Hoteleiros e Restauração. Será feita também referência à
anterior legislação sempre que se justifique.
Já no capítulo 4, o objectivo passa por realizar uma abordagem geral a tudo o que diga respeito à
unidades hoteleiras no assunto da SCIE. Será dada uma imagem da grande variedade de
estabelecimentos pertencentes à área da hotelaria e consequente disparidade entre medidas exigíveis
para cada um deles ao nível da SCIE.
No quinto capítulo, será feito um estudo de um projecto existente de uma unidade hoteleira construída
respeitando a regulamentação anterior, verificando que aspectos seriam susceptíveis de sofrer
alteração por forma a respeitar o regulamento agora em vigor.
No sexto e último capítulo, serão apresentadas as conclusões da realização desta dissertação.
Em anexo, são disponibilizadas as plantas e alçados do edifício analisado no capítulo 5.
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2
Legislação relativa a SCIE

2.1. ENQUADRAMENTO
A 25 de Janeiro de 2007, foi aprovado em Conselho de Ministros, o Regulamento Geral de Segurança
Contra Incêndio em Edifícios (RG-SCIE). No entanto, inúmeros avanços, recuos e alterações foram
acontecendo até ser publicado, apenas em 12 de Novembro de 2008 através do Decreto-lei 220/2008,
o novo documento referente à Segurança Contra Incêndio em Edifícios, o Regime Jurídico de
Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE). Um documento que veio colmatar grande parte
das lacunas existentes na legislação portuguesa a este nível.
Casos como o das instalações industriais, dos armazéns, dos lares de idosos, dos museus, das
bibliotecas, dos arquivos e dos locais de culto não eram abragidos pelos diversos decretos-lei, decretos
regulamentares e portarias exixtentes. A regulamentação encontrava-se não só incompleta, mas
também heterógenea juridíca e tecnicamente, por vezes até incoerente e de interpretação problemática,
repetitiva e demasiado volumosa facto que complicava bastante o seu manuseamento.
No que aos hotéis (empreendimentos turísticos) diz respeito, estes eram abragidos pela Portaria nº
1063/97 de 21 de Outubro ao abrigo do Decreto-Lei nº167/97 de 4 de Julho mais precisamente no nº3
do artigo 21º. O novo regime jurídico revogou diversos diplomas, entre os quais essa portaria, a qual
foi totalmente revogada. [8]
2.2. DECRETO-LEI 220/2008
Neste ponto será feita uma análise geral a este documento, focando as medidas consideradas mais
importantes e que são inovadores em relação à documentação anterior. Essa análise não será, no
entanto, feita de forma aprofundada, pois esse estudo será feito no capítulo 3.
O Decreto-Lei 220/2008, de 12 de Novembro, estabelece então o Regime Jurídico de Segurança
Contra Incêndio em Edifícios, sendo composto por cinco capítulos e seis anexos:
 Capítulo I - Disposições gerais
 Capítulo II - Caracterização dos edifícios e recintos
 Capítulo III - Condições de SCIE
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Capítulo IV -Processo contra-ordenacional
Capítulo V - Disposições finais e transitórias
Anexo I - Classes de reacção ao fogo para produtos de construção
Anexo II - Classes de resistência ao fogo para produtos de construção
Anexo III - Quadros relativos às categorias de risco
Anexo IV - Elementos do projecto da especialidade de SCIE exigidos
Anexo V - Fichas de segurança
Anexo VI -Equivalência entre as especificações do LNEC e as Euroclasses.

De acordo com artigo 4º, os seus principais objectivos passam por, reduzir a probabilidade de
ocorrência de incêndios, limitar o seu desenvolvimento, circunscrevendo e minimizando os seus
efeitos; facilitar a evacuação e salvamento dos ocupantes em risco, e permitir uma intervenção eficaz e
segura dos meios de socorro. Tudo isto no sentido da preservação da vida humana, do ambiente e do
património cultural.
No Capítulo II é feita a caracterização dos edifícios e recintos, os quais são divididos em 12
utilizações-tipo (UT) e de acordo com os quadros I a X do anexo III cada uma delas pode ser da 1ª
(risco reduzido), 2ª (risco moderado) , 3ª (risco elevado) ou 4ª (risco muito elevado) categorias de
risco de incêndio, dependendo dos factores de risco que são considerados para a análise dessa UT. A
categoria de risco de cada uma das utilizações-tipo é a mais baixa que satisfaça integralmente os
critérios indicados nos quadros referidos. Sempre que um dos valores desses critérios for
excedido,deverá ser atribuída a CR imediatamente superior. Uma vez que os edifícios, atendendo ao
seu uso, podem ser de utilização exclusiva ou mista, devem respeitar as condições técnicas gerais e
específicas definidas para cada UT.

2.2.1. UTILIZAÇÕES-TIPO DE EDIFÍCIOS E RECINTOS [2]
A divisão em 12 utilizações-tipo dos edifícios e recintos é feita no Artigo 8º da forma que a seguir se
apresenta, sendo a alínea g) aquela onde se inserem os edifícios em análise nesta dissertação:
a) Tipo I «habitacionais», corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados a habitação
unifamiliar ou multifamiliar, incluindo os espaços comuns de acessos e as áreas não
residenciais reservadas ao uso exclusivo dos residentes;
b) Tipo II «estacionamentos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios destinados
exclusivamente à recolha de veículos e seus reboques, fora da via pública, ou recintos
delimitados ao ar livre, para o mesmo fim;
c) Tipo III «administrativos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios onde se
desenvolvem actividades administrativas, de atendimento ao público ou de serviços,
nomeadamente escritórios, repartições públicas, tribunais, conservatórias, balcões de
atendimento, notários, gabinetes de profissionais liberais, espaços de investigação não
dedicados ao ensino, postos de forças de segurança e de socorro, excluindo as oficinas de
reparação e manutenção;
d) Tipo IV «escolares», corresponde a edifícios ou partes de edifícios recebendo público, onde
se ministrem acções de educação, ensino e formação ou exerçam actividades lúdicas ou
educativas para crianças e jovens, podendo ou não incluir espaços de repouso ou de dormida
afectos aos participantes nessas acções e actividades, nomeadamente escolas de todos os
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níveis de ensino, creches, jardins-deinfância, centros de formação, centros de ocupação de
tempos livres destinados a crianças e jovens e centros de juventude;
e) Tipo V «hospitalares e lares de idosos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios
recebendo público, destinados à execução de acções de diagnóstico ou à prestação de
cuidados na área da saúde, com ou sem internamento, ao apoio a pessoas idosas ou com
condicionalismos decorrentes de factores de natureza física ou psíquica, ou onde se
desenvolvam actividades dedicadas a essas pessoas, nomeadamente hospitais, clínicas,
consultórios, policlínicas, dispensários médicos, centros de saúde, de diagnóstico, de
enfermagem, de hemodiálise ou de fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, bem como
lares, albergues, residências, centros de abrigo e centros de dia com actividades destinadas à
terceira idade;
f) Tipo VI «espectáculos e reuniões públicas», corresponde a edifícios, partes de edifícios,
recintos itinerantes ou provisórios e ao ar livre que recebam público, destinados a
espectáculos, reuniões públicas, exibição de meios audiovisuais, bailes, jogos, conferências,
palestras, culto religioso e exposições, podendo ser, ou não, polivalentes e desenvolver as
actividades referidas em regime não permanente, nomeadamente teatros, cineteatros,
cinemas, coliseus, praças de touros, circos, salas de jogo, salões de dança, discotecas, bares
com música ao vivo, estúdios de gravação, auditórios, salas de conferências, templos
religiosos, pavilhões multiusos e locais de exposições não classificáveis na utilização-tipo X;
g) Tipo VII «hoteleiros e restauração», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, recebendo
público, fornecendo alojamento temporário ou exercendo actividades de restauração e
bebidas, em regime de ocupação exclusiva ou não, nomeadamente os destinados a
empreendimentos turísticos, alojamento local, estabelecimentos de restauração ou de
bebidas, dormitórios e, quando não inseridos num estabelecimento escolar, residências de
estudantes e colónias de férias, ficando excluídos deste tipo os parques de campismo e
caravanismo, que são considerados espaços da utilização-tipo IX;

Fig. 2.1 – Exemplo de Utilização-tipo VII

h) Tipo VIII «comerciais e gares de transportes», corresponde a edifícios ou partes de edifícios,
recebendo público, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam
materiais, produtos, equipamentos ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior
desse estabelecimento, ou ocupados por gares destinados a aceder a meios de transporte
rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou aéreo, incluindo as gares intermodais,
constituindo espaço de interligação entre a via pública e esses meios de transporte, com
excepção das plataformas de embarque ao ar livre;
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i) Tipo IX «desportivos e de lazer», corresponde a edifícios, partes de edifícios e recintos,
recebendo ou não público, destinados a actividades desportivas e de lazer, nomeadamente
estádios, picadeiros, hipódromos, velódromos, autódromos, motódromos, kartódromos,
campos de jogos, parques de campismo e caravanismo, pavilhões desportivos, piscinas,
parques aquáticos, pistas de patinagem, ginásios e saunas;
j) Tipo X «museus e galerias de arte», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, recebendo
ou não público, destinados à exibição de peças do património histórico e cultural ou a
actividades de exibição, demonstração e divulgação de carácter científico, cultural ou
técnico, nomeadamente museus, galerias de arte, oceanários, aquários, instalações de parques
zoológicos ou botânicos, espaços de exposição destinados à divulgação científica e técnica,
desde que não se enquadrem nas utilizações-tipo VI e IX;
k) Tipo XI «bibliotecas e arquivos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, recebendo
ou não público, destinados a arquivo documental, podendo disponibilizar os documentos
para consulta ou visualização no próprio local ou não, nomeadamente bibliotecas,
mediatecas e arquivos;
l) Tipo XII «industriais, oficinas e armazéns», corresponde a edifícios, partes de edifícios ou
recintos ao ar livre, não recebendo habitualmente público, destinados ao exercício de
actividades industriais ou ao armazenamento de materiais, substâncias, produtos ou
equipamentos, oficinas de reparação e todos os serviços auxiliares ou complementares destas
actividades.
O ponto 3 deste artigo refere ainda no que diz respeito à utilização-tipo VII, que se aplicam as
disposições gerais e as específicas da UT aos espaços nela integrados no caso de existirem:
 espaços onde se desenvolvam actividades administrativas, de arquivo documental e de
armazenamento necessários ao funcionamento das entidades que exploram a utilização-tipo,
desde que sejam geridos sob a sua responsabilidade, não estejam normalmente acessíveis ao
público e cada um desses espaços não possua uma área bruta superior a 10 % da área bruta
afecta à utilização-tipo;
 espaços de reunião, culto religioso, conferências e palestras, ou onde se possam ministrar
acções de formação, desenvolver actividades desportivas ou de lazer e, ainda, os
estabelecimentos de restauração e bebidas, desde que esses espaços sejam geridos sob a
responsabilidade das entidades exploradoras da utilização-tipo e o seu efectivo não seja
superior a 200 pessoas, em edifícios, ou a 1000 pessoas, ao ar livre;
 espaços comerciais, oficinas, de bibliotecas e de exposição, bem como os postos médicos, de
socorros e de enfermagem, desde que sejam geridos sob a responsabilidade das entidades
exploradoras de utilização-tipo VII e possuam uma área útil não superior a 200 m2.
2.2.2. CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO
Neste DL, de acordo com o seu artigo 10º, todos os locais dos edifícios e dos recintos, exceptuando os
espaços interiores de cada fogo e das vias horizontais e verticais de evacuação, são classificados, de
acordo com a natureza do risco, da seguinte forma:
a) Local de risco A – local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem
simultaneamente as seguintes condições:
i. O efectivo não exceda 100 pessoas;
ii. O efectivo de público não exceda 50 pessoas;
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iii. Mais de 90% dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas
capacidades de percepção e reacção a um alarme;
iv. As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamento que contém não
envolvam riscos agravados de incêndio.
b) Local de risco B – local acessível ao público ou ao pessoal afecto ao estabelecimento, com
um efectivo superior a 100 pessoas ou um efectivo de público superior a 50 pessoas, no qual
se verifiquem simultaneamente as seguintes condições:
i. Mais de 90% dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas
capacidades de percepção e reacção a um alarme;
ii. As actividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamento que contém não
envolvam riscos agravados de incêndio;
c) Local de risco C – local que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento de
incêndio devido a actividades, equipamentos ou materiais nele existentes, designadamente à
carga de incêndio;
d) Local de risco D – local de um estabelecimento com permanência de pessoas de mobilidade
ou percepção reduzidas tais como idosos, acamados, crianças com idade não superior a seis
anos ou pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um
alarme;
e) Local de risco E – local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas não
apresentem as limitações indicadas nos locais de risco D;
f) Local de risco F – local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de actividades
sociais relevantes, nomeadamente os centros nevrálgicos de comunicação, comando e
controlo.
2.2.3. CATEGORIAS E FACTORES DE RISCO
Neste ponto, encontra-se a maior novidade em relação à regulamentação anterior.O novo RJ-SCIE
classifica o risco de incêndio de acordo com os diferentes factores de risco apresentados no quadro
seguinte:
Quadro 2.1 – Factores de Classificação de Risco [1]

7

Segurança Contra Incêndios em Hotéis

Como se pode verificar, a arquitectura do edifício é o aspecto que mais influenciou a definição dos
factores de classificação.
Em função da categoria determinada para cada edifício, são assim determinadas as medidas mais
adequadas para que a segurança nessa UT possa estar garantida. A 4ª categoria de risco apresentada
nos quadros do anexo III é adoptada sempre que um dos critérios referentes à 3ª categoria não seja
respeitado.

2.2.4. PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO
Neste ponto será feita uma abordagem às duas características que são tidas em conta na análise aos
produtos destinados a ser aplicados, de forma permanente, nos empreendimentos: a reacção ao fogo
dos materiais de construção e a resistência ao fogo padrão dos elementos da construção.
2.2.4.1. Reacção ao Fogo
No que diz respeito aos produtos de construção, a sua reacção ao fogo é caracterizada pelo
comportamento ao fogo em termos de contributo para a origem e desenvolvimento de um incêndio.
Neste decreto-lei, a classificação de reacção ao fogo é feita com base nas normas comunitárias –
euroclasses, recorrendo para tal a 7 classes de reacção ao fogo, as quais se classificam em A1, A2, B,
C, D, E, F, que no caso dos revestimentos de pavimentos acresce um índice FL e no caso dos produtos
lineares de isolamento térmico de tubos acresce um índice L.
No 2º caso, a cada uma destas classes acrescem duas classificações complementares: a primeira para
classificar a produção de fumo (s1, s2 e s3); a segunda para classificar a produção de gotículas ou
partículas incandescentes (d0, d1 e d2). Quanto ao 1º caso, o do índice FL, apenas a primeira das duas
classificações complementares referidas se aplica.
No caso produção de fumo, a divisão entre as três classes faz-se de acordo com os valores da “Taxa
de Propagação de Fumo” – SMOGRA e da “Produção Total de Fumo” – TSP600s, tendo em conta os
seguintes limites:




s1: SMOGRA ≤ 30 m2.s-2 e TSP600s ≤ 50 m2.s-2;
s2: SMOGRA ≤ 180 m2.s-2 e TSP600s ≤ 200 m2.s-2;
s3: nem s1 nem s2.

Quanto à produção de gotículas ou partículas incandescentes a classificação faz-se segundo a norma
EN 13823 (SBI) tendo em conta os resultados no respectivo ensaio:
 d0: não existe libertação de gotículas/partículas incandescentes no ensaio EN 13823 (SBI) em
600s;
 d1: não se observa a persistência de gotícula/partículas incandescentes por mais de 10s em EN
13823 (SBI) em 600s;
 d2: nem d0 nem d1; a ignição do papel no ensaio ENISO 11925-2 determina a classificação em
d2.

8

Segurança Contra Incêndios em Hotéis

2.2.4.2. Resistência ao Fogo
A classificação da resistência ao fogo padrão para os produtos de construção é medida pelo tempo
durante o qual, sob a acção de um incêndio normalizado, os produtos continuam a desempenhar as
funções para os quais foram concebidos. Classificação essa, que é expressa em minutos e, de acordo
com as decisões da Comissão Europeia, parcialmente transcritas no Anexo II do RJ-SCIE, tem como
parâmetros os seguintes:











R – capacidade de suporte de carga;
E – estanqueidade a chamas e gases de fontes quentes;
I – isolamento térmico;
C – fecho automático;
W – radiação;
M – acção mecânica;
S – passagem de fumo;
P ou PH – continuidade de fornecimento de energia e/ou sinal;
G – resistência ao fogo;
K – capacidade de protecção contra o fogo;

Conjugando os três parâmetros, temos a indicação da função a desempenhar por um dado produto de
construção, nomeadamente:
 Suporte – R (anterior EF – estável ao fogo);
 Compartimentação, garantindo a estanquidade a chamas e gases quentes – E (anterior PC –
pára-chamas);
 Compartimentação, garantindo a estanquidade a chamas e gases quentes, bem como o
isolamento térmico – EI (anterior CF – corta-fogo);
 Suporte, compartimentação garantindo a estanquidade a chamas e gases quentes sem
isolamento térmico – RE (anterior PC – pára-chamas);
 Suporte, compartimentação garantindo a estanquidade a chamas e gases quentes, bem como
o isolamento térmico – REI (anterior CF – corta-fogo);

Fig. 2.2 – Antiga regulamentação ao nível da resistência ao fogo
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Fig. 2.3 – Nova regulamentação ao nível da resistência ao fogo

Importa apenas referir que na figura 2.2:
 EF – Estável ao fogo;
 PC – Pára-chamas;
 CF – Corta-fogo.
Quanto aos escalões de tempo, em minutos, aos anteriores 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, foi
adicionado o escalão 20.

2.2.5. MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO
Os edifícios, os estabelecimentos e os recintos devem, no decurso da exploração dos respectivos
espaços, ser dotados de medidas de organização e gestão de segurança, designadas por medidas de
autoprotecção. Essas medidas constam do Artigo 21º deste DL, sendo que o artigo seguinte dita, no
seu ponto nº 1, que sejam aplicadas a todos os edifícios e recintos, incluindo os existentes à data da
entrada em vigor deste diploma. Em seguida, é apresentada a lista das referidas medidas:
 Medidas preventivas - procedimentos de prevenção ou planos de prevenção conforme a
categoria de risco;
 Medidas de Intervenção - procedimentos de emergência ou planos de emergência internos
conforme a CR;
 Registos de Segurança – relatórios de vistoria ou inspecção, e relaão de todas as acções de
manutenção e ocorrências directa ou indirectamente ligadas à SCIE;
 Formação em SCIE – acções para funcionários, colaboradores, delegados de segurança e outros
elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio;
 Simulacros - teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes para criação de rotinas
de comportamento e melhores procedimentos.
O regulamento técnico, referido no Artigo 15º deste DL, mostra no seu Artigo 198º o quadro com as
medidas de autoprotecção exigíveis para cada categoria de risco:
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Quadro 2.2 - Medidas de Autoprotecção Exigíveis [2]

2.2.6. LICENCIAMENTO
Ao nível do licenciamento, são pequenas as alterações ao nível das competências das várias entidades
envolvidas no processo. Em relação à formatação e pormenorização de todos os documentos
necessários, existe agora uma maior exigência. Nas alterações realizadas, destaque para aquela que
determina que a fiscalização das condições de SCI dos edifícios classificados como pertencentes à 1ª
categoria de risco são da competência da respectiva Câmara Municipal, ao passo que as restantes
categorias ficam sob a alçada da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

2.2.7. EVACUAÇÃO
A temática da evacuação dos edifícios continua a seguir o critério das Unidades de Passagem (UP)
aquando do dimensionamento das saídas e das vias de evacuação. Apesar disso, esse dimensionamento
poderá ser feito através de outras metodologias, desde que estas sejam aprovadas pela ANPC. Deste
modo, fica assim aberta uma porta no sentido de promover a investigação científica neste campo.

2.3.8. OUTROS
Temas como Sinalização, Iluminação de emergência, Detecção, alarme e alerta, Controlo do fumo,
Meios de Intervenção, Sistemas Automáticos de Extinção são abordados com um maior rigor,
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exigência e desenvolvimento, sendo objecto de tratamento adequado, contrariamente ao que se
verificava na legislação anterior.
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3
A Utilização Tipo VII – Hoteleiros e
Restauração

3.1. INTRODUÇÃO
Como já foi referido neste trabalho, anteriormente as unidades hoteleiras eram reguladas na óptica da
SCIE, pela Portaria nº 1063/97 de 21 de Outubro ao abrigo do nº3 do artigo 21º do Decreto-Lei
nº167/97 de 4 de Julho. Não será feito um paralelismo exaustivo entre a antiga e a nova legislação no
âmbito desta dissertação. No entanto, é importante destacar que essa portaria era bastante limitada,
tendo em conta a evolução em que se encontra o sector hoteleiro. Embora o nível deste sector em
Portugal, não se encontre tão evoluído como em outros países, principalmente na questão tecnológica,
o que é facto é que o nosso país está muito bem cotado no que aos destinos preferidos da população
estrangeira diz respeito. Factores como o clima, a proximidade do mar e a gastronomia tornam
Portugal num destino de férias muito apetecível. O caso do Algarve, é aliás um caso muito particular
pois o facto de essas boas condições se manterem durante praticamente todo o ano, faz com que
muitas pessoas escolham o nosso país como destino de férias. Assim, é necessário, que os hotéis
portugueses ofereçam cada vez melhores condições. E a segurança contra incêndio, apesar de não ser
um factor em que se pense como factor preponderante, está directamente ligada a essa melhoria. As
grandes unidades hoteleiras não se resumem, contudo, ao sul do país. Existem já hotéis de excelente
categoria, principalmente nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto. Bom exemplo disso mesmo
é a cadeia de hotéis Sheraton.
A Portaria nº1063/97 já abordava temas como os caminhos de evacuação, a resistência ao fogo, a
reacção ao fogo, as instalações técnicas (eléctricas, que utilizam combustíveis líquidos ou gasosos e de
ventilação e climatização) ou os meios de intervenção de alarme e alerta. No entanto, tudo era avaliado
de uma forma muito geral ou superficial. A nova regulamentação é sem duvida muita mais específica
em todos os aspectos e habilita agora, os responsáveis pela SCIE, a dotar os hotéis das melhores
condições a esse nível.
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Fig. 3.1 - Hotel Sheraton, Porto

No capítulo 2 desta dissertação, esta utilização-tipo foi definida como aquela que engloba edifícios ou
partes de edifícios, recebendo público, fornecendo alojamento temporário ou exercendo actividades de
restauração e bebidas, em regime de ocupação exclusiva ou não, nomeadamente os destinados a
empreendimentos turísticos, alojamento local, estabelecimentos de restauração ou de bebidas,
dormitórios e, quando não inseridos num estabelecimento escolar, residências de estudantes e colónias
de férias, ficando excluídos deste tipo os parques de campismo e caravanismo, que são considerados
espaços da utilização-tipo IX.
O principal objectivo do capítulo 3 passa por analisar os principais aspectos desta UT que estejam
directamente ligados às unidades hoteleiras. Contudo, essa análise não será feita de forma exaustiva,
isto é, não será feita seguindo obrigatoriamente a organização presente na nova legislação, nem
revendo todos os artigos que dela fazem parte.
É evidente que as exigências variam muito de hotel para hotel, principalmente devido à grande
diferença de dimensões entre muitos destes edifícios, e, com o presente trabalho, pretende-se mostrar a
evolução que se fez sentir recentemente no que respeita às exigências relacionadas com a SCIE neste
tipo de edifícios.

3.2 CATEGORIAS E FACTORES DE RISCO
Para a utilização-tipo em análise neste capítulo, os factores de risco, isto é, os critérios pelos quais se
faz a avaliação do risco de modo a atribuir uma categoria à UT, são:





Altura da UT VII;
Efectivo;
Efectivo em locais de risco E;
Locais de risco E, com saídas independentes directas ao exterior, situadas no plano de
referência.
Como referido anteriormente, um local de risco E é um local de dormida, em estabelecimentos, que
não caibam na definição de local de risco D, que por sua vez é caracterizado pela presença de pessoas
de mobilidade ou percepção reduzidas (idosos, acamados, crianças).
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O quadro seguinte mostra como é feita essa classificação com base nos referidos factores.

Quadro 3.1 – Categorias de Risco das utilizações-tipo VII [2]

3.3. CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO
Todos os locais dos edifícios, com excepção das vias horizontais e verticais de evacuação, são
classificados de acordo com a natureza do risco da forma apresentada no quadro abaixo.
Quadro 3.2 – Locais de Risco

Locais de Risco

A

B

Total

≤100

>100

Público

≤50

C

C+

E

F

>0

-

-

ou
Efectivo

Incapacitados

≤10%

Locais de dormida
Risco agravado de incêndio
Continuidade de actividades
socialmente relevantes

-

>50

-

não

sim
-

sim

Os quartos e suites em espaços afectos à UT VII e os espaços turísticos destinados a alojamento,
incluindo os afectos ao turismo do espaço rural, de natureza e de habitação estão compreendidos nos
locais de risco E, que de acordo com a regulamentação não podem situar-se abaixo do nível de saída.
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3.4. CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS
As condições exteriores comuns são abordadas no Titulo II do regulamento técnico de SCIE e estão
directamente ligadas às características da envolvente urbana onde os estabelecimentos hoteleiros
estiverem situados. Este ponto divide-se em 3 capítulos fundamentais:
 Condições exteriores de segurança e acessibilidade;
 Limitações à propagação de incêndio pelo exterior;
 Abastecimento e prontidão dos meios de socorro.
Em relação ao primeiro capítulo, é de salientar que os edifícios devem ser servidos por vias de acesso
adequadas a veículos de socorro em caso de incêndio, as quais, mesmo que estejam em domínio
privado, devem possuir ligação permanente à rede viária pública. A altura da UT é o factor segundo o
qual variam as exigências relativas aos parâmetros analisados na tabela que se segue:
Quadro 3.3 – Condições exteriores

Altura da utilização-tipo
H≤9m

H ≤ 28 m

H ≤ 50 m

H > 50 m

Distância máxima para o
estacionamento de viaturas de
socorro

30 m

junto à fachada (faixa de operação)

Distância máxima para o
estacionamento de viaturas de
socorro em centros urbanos antigos

50 m

junto à fachada (faixa de operação)

Largura da via

3,5 m

6m

Largura da via em impasse

7m

a), b)

10 m

c)

Altura útil da via

4m

5m

Raio de curvatura

11 m

13 m

Inclinação máxima da via

15%

10%

130 kN (40 +
90) kN d)

260 kN (90 + 170) kN d)

Capacidade de suporte

Notas [4]:
a) Na 1ª categoria de risco pode assumir-se a largura de 3,5 m;
b) É admissível manter-se a largura de 3,5 m caso a via de impasse não possua mais de 30 m, pode
criar-se uma rotunda ou entroncamento que permita que os veículos de socorro não percorram
mais de 30 m de marcha atrás para inverter o sentido de marcha, mantendo-se assim a largura de
3,5 m;
c) Caso o impasse possua menos de 20 m poderá assumir-se a largura de 6 m;
d) Carga aplicada pelo eixo dianteiro e traseiro respectivamente.
O estacionamento junto à fachada e os pontos de penetração são outros dos aspectos a considerar na
definição das condições de exteriores de segurança e acessibilidade.
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O segundo capítulo tem como objectivo evitar que o incêndio se propague pelo exterior do edifício ou
pelas suas fachadas e, para isso, os elementos de construção deverão respeitar determinadas
características, quer no caso das paredes exteriores tradicionais, das não tradicionais e também das
paredes de empena e coberturas. É dada também alguma atenção às características de reacção ao fogo
dos revestimentos exteriores nos edifícios com mais de um piso elevado.
No terceiro e último capítulo, que diz respeito ao abastecimento e prontidão dos meios de socorro, de
referir que todos os edifícios devem possuir, nas suas imediações, hidratantes exteriores que
assegurem o fornecimento de água aos veículos de socorro. Deve ser dada preferência à colocação de
marcos de incêndio relativamente a bocas de incêndio, sempre que o diâmetro e a pressão instalada na
canalização pública o permitam, considerando o seguinte:
Quadro 3.4 – Abastecimento e prontidão dos meios de socorro

Categorias de risco
1ª
Marcos de
água

Hidrantes
exteriores

2ª

3ª

4ª

Localização

junto ao lancil dos passeios que marginam as
vias de acesso

Distribuição

A menos de 30 m de qualquer saída do edifício

Localização

a uma cota de nível entre 0,6 e 1 m acima do
pavimento ou nos lancis dos passeios

Distribuição

uma por cada 15 m de fachada, ou fracção,
quando esta exceder 7,5 m

Bocas-deincêndio

Alimentação
Grau de prontidão do socorro

rede pública sempre que possível
-

a definir em legislação
própria

Notas [4]:
a) No caso de não existir rede pública, deve ser prevista reserva de água com um mínimo de 60m3,
e garantir caudal mínimo de 20 l/s por cada hidratante, com máximo de dois, à pressão dinâmica
mínima de 150kPa;
b) Caso não seja possível cumprir o estipulado, deve propor-se as medidas compensatórias a
aprovar pela ANPC

3.5. COMPORTAMENTO AO FOGO
Este sub-capítulo vem no seguimento do que foi abordado no capítulo 2, mais concretamente no
ponto 2.2.4, onde se caracterizava a reacção ao fogo dos materiais e a resistência ao fogo dos
elementos.
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3.5.1. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, ISOLAMENTO E PROTECÇÃO

No quadro abaixo estão indicados os períodos de tempo durante os quais os elementos estruturais de
um edifício devem garantir as funções de suporte de carga.
Em regra, os diversos pisos de edifícios e estabelecimentos devem constituir compartimentos cortafogo diferentes, em número necessário e suficiente de forma a garantir o isolamento e protecção dos
locais existentes nos referidos pisos, de modo a impedir a propagação ou fraccionar a carga de
incêndio. Os critérios que devem ser respeitados são os seguintes:
Quadro 3.5 – Comportamento ao fogo, isolamento e protecção

Categorias de Risco

Elementos
estruturais

Resistência ao fogo

Compartimentação
geral de fogo

Coexistência
entre
utilizaçõestipo
diferentes

1ª

2ª

3ª

4ª

R/REI 30 a)

R/REI 60

R/REI 90

R/REI
120

EI/REI 30

EI/REI 60

EI/REI 90

EI/REI
120

E 15 C

E 30 C b)

EI 45 C b)

CCF

Isolamento
e protecção
Protecção
de vãos

Áreas máximas por piso ou
sector d)
Isolamento e protecção entre
sectores de fogo

1600 m2 e)

1600 m2

com elementos EI/REI 30 e vãos E 30 C

Notas [4]:
a) Não são feitas exigências para edifícios de uso exclusivo apenas com um piso;
b) Nos espaços situados abaixo do plano de referência, servidos por via de evacuação enclausurada
que não lhes seja exclusiva, esta deve ser protegida desses espaços por CCF;
c) No caso de edifícios de pequena altura, é admíssivel que três pisos possam constituir um único
compartimento de fogo, desde que a área útil total desses pisos não ultrapasse os 1600m2,
nenhum piso possua mais de 800m2, e não haja mais do que um piso abaixo do plano de
referência;
d) Admite-se a dispensa de elementos fixos para protecção de interligações entre pisos desde que a
área por piso não exceda valores da tabela, nesses pisos não existam locais de risco E, o
controlo de fumo se faça obrigatoriamente por hierarquia de pressões e que a ligação não
constitua via de evacuação;
e) É admissível que as áreas possam ser duplicadas, se for feita uma protecção por rede de
extinção automática com cobertura total.
Outros aspectos a ter em atenção em relação a esta temática são, por exemplo, as situações de
comunicação interior entre edifícios independentes. O isolamento e protecção entre eles deverá ser
feito exclusivamente por câmara corta-fogo e no caso de existirem utilizações-tipo diferentes, no
mesmo edifício, estas devem constituir compartimentos corta-fogo independentes
No caso de serem cumpridas as exigências do quadro abaixo, são permitidos espaços livres interiores,
designados por pátios interiores ou poços de luz:
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Quadro 3.6 – Exigências para pátios interiores ou poços de luz

Com H do pátio ≤ 7 m

permita inscrever um cilindro de diâmetro
igual a H com um mínimo de 4m

Com h do pátio > 7 m

Permita inscrever um cilindro de diâmetro
√(7H)

Dimensionamento

A envolvente deve ser tratada como
paredes exteriores

Descobertos

Cobertos

Cobertos fechados

Reacção ao fogo dos
revestimentos

Paredes e tectos A2-s1 d0 e pavimentos
CFL-s2

Resistência ao fogo da
envolvente

EI 30 para locais de risco Ea)

Notas [4]:
a) A protecção da envolvente dos caminhos de evacuação de locais de risco E, pode ser garantida
por meios activos de controlo de fumo e painéis de cantonamento ou telas.

3.5.2. ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DE LOCAIS DE RISCO

Este assunto é abordado no capítulo III do Título III do Regulamento Técnico de SCIE, mais
concretamente entre os artigos 20º e 24º, dependendendo do local de risco em questão. As exigências
relativamente a este ponto estão expressas no quadro seguinte:

Quadro 3.7 – Isolamento e protecção de locais de risco: divisórias

Locais de Risco
A

B

C

C+

E

F

Paredes não resistentes

-

EI 30

EI 60

EI 90

EI 30

EI 90

Pavimentos e paredes resistentes

-

REI 30

REI 60

REI 90

REI 30

REI 90

Portas

-

E 15 C

E 30 C

E 45 C

E 15 C

E 45 C

São admitidas cozinhas ligadas a salas de refeições, desde que a envolvente do conjunto seja
considerada com local de risco C para efeitos de isolamento e protecção, seja previsto controlo de
fumo activo e exista painel de cantonamento entre os espaços.
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3.5.3. ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DAS VIAS DE EVACUAÇÃO

Este ponto poderia também ser inserido no sub-capítulo seguinte, que aborda a questão da evacuação,
no entanto, uma vez que é um ponto onde se trata essencialmente sobre compartimentação, avança-se
desde já para a sua análise.
Para as vias horizontais de evacuação, a protecção é exigida nos seguintes casos:
 Vias, incluindo átrios, integradas em comunicações comuns da 3ª ou 4ª categorias de risco;
 Vias com mais de 30 m;
 Vias com mais de 10 m situadas em pisos abaixo do plano de referência ou em pisos com altura
superior a 28m;
 Vias que sirvam locais de risco B, nos casos em que estes não dispõem de saídas alternativas;
 Vias em impasse com mais de 10 m;
 Galerias fechadas de ligação entre edifícios independentes ou entre corpos do mesmo edifício.
A existência de vãos em confronto com vias exteriores em impasse, fica condicionada a que estes
sejam de classe de resistência ao fogo E30, excepto se:
 A via estiver a mais de 8 m de afastamento do plano de fachada;
 A via estiver afastada mais de 2 m de cada lado do vão;
 Os vãos se localizem a mais de 6 m de altura do plano da via.
A protecção para todas as vias verticais de evacuação é exigida, excepto nas seguintes situações:
 Quando sejam exclusivas da UT VII, sirvam no máximo 3 pisos, a área útil total desses pisos
não ultrapasse os 1600m2, nenhum piso possua mais de 800m2 e sirvam no máximo um piso
abaixo do plano de referência;
 Consistam em escadas que interliguem níveis diferentes no interior do mesmo compartimento
corta-fogo.
A comunicação entre locais de risco C agravado e vias verticais de evacuação só é permitada através
de CCF.
O isolamento e protecção das vias de evacuação deve então ser feito segundo os critérios apresentados
no quadro 3.8 :
Quadro 3.8 – Isolamento e protecção de vias de evacuação (continuação na página seguinte)

Altura da utilização-tipo
H≤9m
Isolamento da envolvente de
vias horizontais de evacuação
interiores protegidas

Paredes
Portas

Isolamento da envolvente das vias verticais de
evacuação
Vãos das
vias verticais
de

20

H ≤ 28 m

H > 50 m

EI/REI 30

EI/REI 60

EI/REI 90

E 15 C

E 30 C

E 45 C

EI/REI30

EI/REI60

EI/REI90

EI/REI120

na 1ª
categoria

na 2ª
categoria

na 3ª
categoria

na 4ª
categoria

Directas ao exterior
Em átrio sem ligações a outros
espaços excepto caixas de

H ≤ 50 m

-

E 30 C
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evacuação
protegidas
no piso de
saída a)

elevador protegidas
Em átrio com ligações a outros
espaços

E 30 C

Vias abaixo do plano de
referência
Acesso do
interior

Vias
enclausuradas
Vãos das
vias verticais
de
evacuação
protegidas
nos
restantes
a)
pisos

Isolamento das vias verticais
que não constituem vias de
evacuação

E 30 C

E 30 C

CCF

Acesso do
interior
abaixo do
plano de
referencia

CCF b)

Acesso do
exterior

E 15 C

Acesso do
interior

Vias ao ar livre

EI 60 C

E 30 C

EI 60 C

Acesso do
interior
abaixo do
plano de
referencia

EI 30 C

Acesso do
exterior

-

Paredes
Portas

EI/REI 30

EI/REI 60

E 15 C

E 30 C

Sirvam até 1
piso abaixo do
plano de
referência

Paredes

EI/REI 30

EI/REI 60

Portas

E 15 C

E 30 C d)

Sirvam 2 pisos
ou mais, abaixo
do plano de
referência

Paredes

EI/REI 60

Portas

E 30 C d)

Isolamento e protecção através
de câmaras corta-fogo

Paredes

EI/REI 60

Portas

E 30 C

Isolamento e
protecção
das caixas
dos
elevadores
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Notas[4]:
a) Não existe exigência de protecção das vias de evacuação, caso sirvam em exclusivo a UT VII,
sirvam no máximo de 3 pisos, a área útil total desses pisos não ultrapasse os 1600 m 2, nenhum
piso possua mais de 800m2 e sirvam no máximo um piso abaixo do plano de referência;
b) Estas portas não podem ser dotadas de dispositivos de retenção;
c) Caso a via vertical dê acesso directo ao exterior, dispensa-se a protecção por CCF;
d) Os elevadores prioritários de bombeiros devem ser servidos por um átrio com acesso directo à
CCF que protege a escada.

3.5.4. REACÇÃO AO FOGO

A classificação de reacção ao fogo dos materiais de construção de edifícios e recintos, nos termos do
presente regulamento, aplica-se da seguinte forma:

Quadro 3.9 – Reacção ao Fogo (continuação na página seguinte)

Altura da utilização-tipo

Interiores

Paredes e
tectos
Pavimentos

Vias de
evacuação
horizontais

Exteriores
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C-s3 d1

C-s2 d0

A2-s1 d0

DFL-s3

CFL-s2

CFL-s1

Paredes e
tectos

Interiores

Exteriores

H > 50 m

DFL-s3
A2-s1 d0

Pavimentos
Paredes e
tectos

H ≤ 50 m

C-s3 d1

Paredes e
tectos

CFL-s1
A2-s1 d0

A1

Pavimentos

CFL-s1

Paredes e
tectos

B-s3 d0

Pavimentos

CFL-s3

Outras comunicações verticais

Tectos
falsos

H ≤ 28 m

Pavimentos
Abaixo do
plano de
referencia

Vias de
evacuação
verticais e
câmaras
corta-fogo

H≤9m

A1

Com ou sem isolamento
térmico ou acústico

C-s2 d0

Materiais dos
equipamentos embutidos
para difusão de luz a)

D-s2 d0
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Dispositivos de fixação e
suspensão

Mobiliário
fixo

Elementos
em relevo
ou
suspensos

A1

Elementos
de
construção

C-s2 d0

Elementos
de
enchimento

D-s3 d0

Forro do
enchimento

C-s1 d0

Cadeiras
poltronas e
bancos
estofados

D-s2 d0

Elementos de informação,
sinalização, decoração ou
publicitários b)

B-s1 d0

Em locais de risco B

C-s1 d0

Locais de
risco B

Quadros, tapeçarias ou
obras de arte em relevo

sem exigências desde que a parede garanta a classe A1

Notas [4]:
a) Não devem ultrapassar 25% da área total do espaço a iluminar;
b) Não devem ultrapassar 20% da área da parede ou tecto.

No caso dos locais de risco, deve-se garantir:
Quadro 3.10 – Reacção ao fogo em locais de risco

Locais de Risco
A

B

Paredes e
tectos

D-s2 d2

A2-s1 do

Pavimentos

EFL-s2

CFL-s2

C

C+

F

A1

A1FL

CFL-s2
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3.6. EVACUAÇÃO

Fig. 3.2 – Exemplo de sinalização de evacuação

Este é um ponto de enorme importância relativamente a todos os estabelecimentos recebendo público,
nomeadamente, às unidades hoteleiras. Numa situação de emergência, devido à ocorrência de um
incêndio, é preponderante que se implantem medidas por forma a realizar a evacuação do edifício. A
sinalização, é um dos mais importantes aspectos a ter em conta, no entanto, como já foi referido nesta
dissertação, o comportamento do utilizador-tipo destas unidades é muito variado, pois depende muito
dos hábitos e rotinas de cada pessoa. Um incêncio num hotel de grande altura, por exemplo, com a sua
lotação preenchida, pode levar a situações de pânico e consequente desorientação na hora de se
proceder à evacuação do edifício.
Por forma a permitir que todos os ocupantes dos hotéis possam alcançar um local seguro no exterior
pelos seus próprios meios, de modo fácil, rápido e seguro, apresentam-se nos seguintes pontos as
exigências ao nível da evacuação, a que estão sujeitos estes edifícios segundo a regulamentação actual.
3.6.1 CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO

O primeiro passo para se proceder ao dimensionamento das vias de evacuação é a determinação do
efectivo, o qual deve ser identificado por local, piso e edifício.
Esse cálculo é feito com base na capacidade instalada dos diferentes espaços, e devem ser
considerados os valores, arredondados para o inteiro superior, de acordo com os seguintes critérios:
 O nº de ocupantes em camas nos locais de dormida;
 O número de lugares nos espaços com lugares fixos de salas de conferência, reunião, ensino,
leitura ou consulta documental, salas de espectáculos, recintos desportivos, auditórios e locais
de culto religioso;
Nos restantes espaços, o efectivo é calculado com base em índices de ocupação, ora medidos em
pessoas por m2 de área útil, conforme o quadro seguinte, que é um extracto do Quadro XXVII do RTSCIE, ora medidos em pessoas por metro conforme os casos apresentados no quadro 3.12:
2

Quadro 3.11 – Índices de ocupação (pessoas/m ) (continuação na página seguinte)

Espaços
Balneários e vestiários utilizados por público
Balneários e vestiários exclusivos para funcionários
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Pessoas/m
1
0,3

Bares (zona de consumo com lugares de pé)

2

Espaços afectos a pistas de dança em salões e discotescas

3

Espaços de ensino não especializado

0,6

Espaços de exposição destinados a divulgação científica e técnica

0,35

2
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Espaços ocupados pelo público em outros locais de exposição

3

Espaços reservados a lugares a pé de salas de conferência, de reunião e de
espectáculos e de auditórios

3

Gabinetes de escritório

0,1

Locais de venda de baixa ocupação de público

0,2

Locais de venda localizados no piso do plano de referência com área inferior ou
igual a 300m2

0,5

Salas de convívio, refeitórios e zonas de restauração e bebidas com lugares
sentados, permanentes ou eventuais, com ou sem espectáculo

1

Posto médico

0,2

Salas de escritório e secretarias

0,2

Salas de jogo e diversão (espaços afectos ao público)

1

Salas de reunião, de estudo e de leitura sem lugares fixos ou salas de estar

0,5

Zona de actividades (gimnodesportivos)

0,15

Quadro 3.12 – Índices de ocupação (pessoas / m)

Espaços

Pessoas/m

Lugares não individualizados de salas de conferências, de reunião e de
espectáculos, e locais de culto religioso

2

Lugares de pé numa única frente de salas de conferências, de reunião e
de espectáculos, e locais de culto religioso

5

Importa ainda referir que, nas situações não previstas na tabela anterior, deverá ser o projectista a
definir o efectivo, fundamentando as suas opções.
Caso existam locais distintos ocupados pelas mesmas pessoas em horários diferentes,
considerar o efectivo total tendo em conta que esses efectivos não coexistam em simultâneo.

deve-se

Sempre que seja previsto, para determinado local, um índice de ocupação superior aos indicados na
tabela anterior, o seu efectivo deve ser o correspondente a esse valor.
Quando for previsível que num dado local haja a possibilidade de mais do que um tipo de ocupação,
deverá optar-se pelo índice mais gravoso.
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3.6.2. EVACUAÇÃO DOS LOCAIS
3.6.2.1. Número de saídas; Largura das saídas; Largura dos caminhos de evacuação

A largura útil das saídas e caminhos de evacuação é medida em unidades de passagem (UP) e deve ser
assegurada desde o pavimento até uma altura de 2m. Um conceito importante para este cálculo é o de
Unidade de Passagem, que representa a unidade de medida teórica utilizada na avaliação das larguras,
e a sua conversão para unidades métricas é a seguinte:

Fig. 3.3 – Cálculo da largura útil

Não são consideradas, para efeito de contabilização de saídas, as que forem dotadas de:
 Portas giratórias ou de deslizamento lateral não motorizado;
 Portas motorizadas e obstáculos de controlo de acesso excepto se, em caso de falha de energia
ou de falha no sistema de comando, abrirem automaticamente por deslizamento lateral, recolha
ou rotação, libertando o vão respectivo em toda a sua largura, ou poderem ser abertas por
pressão manual no sentido da evacuação por rotação, segundo um ângulo não inferior a 90º.
Importa ainda referir o método de cálculo para determinação do número de saídas dos locais e
dimensionamento de saídas e caminhos de evacuação, de acordo com o quadro seguinte:

Quadro 3.13- Método de cálculo para determinação do número de saídas dos locais e dimensionamento
de saídas e caminhos de evacuação.

1 a 50 pessoas

1 saída

51 a 1500 pessoas

1 saída por cada 500 pessoas ou fracção,
mais uma

1501 a 3000 pessoas

1 saída por cada 500 pessoas ou fracção

Mais de 3000 pessoas

Nº condicionado pelas distâncias a percorrer,
com um mínimo de 6

Nº mínimo de saídas

1 a 50 pessoas
Largura mínima das saídas
e caminhos de evacuação

51 a 500 pessoas
Mais de 500 pessoas
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1 UP
1 UP por cada 100 pessoas ou fracção, mais
uma
1 UP por cada 100 pessoas ou fracção
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Nos locais com efectivo igual ou superior a 200 pessoas, a largura mínima das saídas deve ser de 2
UP.
As situações seguidamente enunciadas, devem ser tomadas em linha de conta:
 Saídas de locais de risco A com efectivo inferior a 20 pessoas podem possuir portas de largura
inferior a 1 UP;
 Espaços com efectivo superior a 50 pessoas em pisos abaixo do nível de saída para o exterior ou
acima do plano de referência em edifícios com mais de 28 metros de altura, a largura mínima
deve ser de 2 UP.
Em salas com mais de 12 filas em que o pavimento seja disnivelado, as saídas devem perm,itir que
seja efectuada a evacuação de pelo menos 50% do efectivo através de saídas abaixo do nível médio do
pavimento.
Nas zonas de transposição de portas com largura superior a 1 UP, é permitida uma tolerância de 5%
nas larguras mínimas requeridas.
Para que num determinado local se possam considerar saídas distintas, os percursos de qualquer ponto
do espaço para as atingir devem formar um ângulo de >45º.
Nas vias de evacuação e saídas de locais de risco B, C ou F, não são permitidos reposteiros ou outros
elementos suspensos transversais ao sentido da evacuação.

3.6.3. VIAS HORIZONTAIS DE EVACUAÇÃO

As vias horizontais de evacuação devem conduzir, directamente ou através de câmaras corta-fogo, a
vias verticais de evacuação ou ao exterior do edifício.
As distâncias a percorrer nos locais e vias de evacuação são limitadas, de modo a proporcionar uma
evacuação rápida e segura dos ocupantes dos edifícios.
Em função dos espaços em questão, as distâncias máximas admissíveis são as seguintes:
Quadro 3.14 – Distancias máximas admissíveis

Em impasse

15 m

Nos Locais
Com saídas distintas
Nas vias horizontais
interiores

Em impasse

Nas vias horizontais
exteriores

Em impasse

Com Saídas distintas

Com Saídas distintas

30 m / 45 m

a)

15 m ou 10 m nas vias que servem locais de risco E
30 m / 20 m

b)

30 m ou 20 m nas vias que servem locais de risco E
60 m / 40 m

b)

Notas[4]:
a) No caso de locais amplos cobertos com área superior a 800 m2, no piso do plano de referência,
com as saídas directas para o exterior;
b) Em pisos situados acima dos 28m e em pisos abaixo do plano de referência.
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Caso não seja possível delimitar os caminhos de evacuação por meio de paredes, divisórias ou
mobiliário fixo nos locais com mais de 800m2, esses caminhos devem ser claramente evidenciados.

Em locais de risco B, servidos por mesas, e em caso de a zona afecta à sua implantação possuir área
superior a 50 m2, as seguintes condições devem ser garantidas:
 Quando as mesas forem fixas, deve ser assegurado um espaçamento entre elas com um mínimo
de 1,5m;
 Se as mesas não forem fixas, o somatório das suas áreas não pode exceder um quarto da área da
zona afecta à implantação das mesmas.
Os corrimãos existentes nas vias horizontais de evacuação deverão possuir uma altura máxima de
1,1m e podem reduzir a largura mínima da via, em cada lado, num valor máximo igual a:
 0,05m para vias com uma UP;
 0,10m para vias com mais de uma UP.

3.6.4. VIAS VERTICAIS DE EVACUAÇÃO

Entre os artigos 64º e 67º do Regulamento Técnico de SCIE é abordada a temática das vias verticais de
evacuação. Seguidamente serão enunciadas as principais exigências a esse nível constantes desse
documento.
O número de vias verticais de evacuação dos edifícios deve ser o imposto pela limitação das distâncias
a percorrer nos seus pisos. Os edifícios com mais de 28m de altura devem possuir pelo menos duas
vias verticais de evacuação.
Com a excepção das UT classificadas na 1ª e 2ª categorias de risco, que ocupem um número de pisos
não superior a 3, as vias que sirvam pisos situados abaixo do plano de referência não devem
comunicar directamente com as que sirvam os pisos acima desse plano.
Quando as vias verticais não tiverem desenvolvimento contínuo, os percursos horizontais de ligação
não devem ser superiores a 10m e devem garantir o mesmo grau de isolamento e protecção que a via.
A largura útil, em qualquer ponto de evacuação, não deve ser inferior a 1 UP por cada 70 utilizadores
ou fracção, com o mínimo de 1,25m (de acordo com o RGEU) em edifícios de altura não superior a
28m e de 2UP em edifícios de altura superior a 28m.
O número de utilizadores a considerar é o correspondente à maior soma dos efectivos em dois pisos
consecutivos servidos por essa via de evacuação.
Também relacionado com as vias verticais de evacuação, estão aspectos como:
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Escadas;
Escadas curvas;
Lanços de escadas curvas;
Rampas;
Escadas mecânicas e tapetes rolantes.
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As imposições que a legislação estabelece para os referidos aspectos dizem respeito, entre outras
coisas, ao número de degraus e suas dimensões, inclinações, corrimões, tipos de piso, comandos
mecânicos.
A altura mínima das guardas das vias de evacuação elevadas, medida em relação ao pavimento ou ao
focinho dos degraus da via, deve ser:

Quadro 3.15 – Altura mínima das guardas

Altura da via

Altura da guarda

≤6 m

1,0 m

>6 m

1,2 m

No caso de guardas descontínuas, a distancia na horizontal entre os prumos dever ser, no máximo,
0,12m.

3.6.5. CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS

No caso de serem utilizáveis por mais de 50 pessoas, as portas devem:
 Abrir no sentido da evacuação;
 Dispensar o uso de sistemas de fecho (apenas trinco), excepto por condições de exploração,
desde que essas portas possuam dispositivos de comando automático e manual sinalizado que
assegurem a abertura;
 Possuir sinalização do modo a operar;
 Quando de acesso directo ao exterior, possuir uma zona livre no exterior até uma distância de
3m, com largura igual à de saída.
No que se refere às portas vaivém, estas devem:
 Possuir superfícies transparentes à altura da visão;
 Possuir batentes protegidos contra o esmagamento de mãos;
 No caso de possuírem duas folhas, dispor de sinalização que oriente para a abertura da folha que
se apresenta à direita.
Nos acessos às vias de evacuação, as portas dever ser recedidas, podendo excepcionalmente reduzir
10% da largura da via.
As portas de saída de locais de risco C+, devem abrir no sentido da fuga.
Carecem de barras antipânico, sinalizadas, as portas:
 Utilizáveis por mais de 200 pessoas;
 Utilizáveis por mais de 50 pessoas em acesso a vias verticais de evacuação.
A fechadura das portas de saída para o exterior do edifício deve possibilitar a sua abertura pelo
exterior, com chaves disponíveis no posto de segurança.
Caso existam portas resistentes ao fogo que, por razões de exploração, devam ser mantidas abertas,
devem ser providas de dispositivos de retenção que as conservem normalmente naquela posição e que
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em caso de incêndio as libertem imediatamente, provocando o seu fecho por acção de dispositivo
mecânico. Nas portas das vias de evacuação e das CCF não são permitidos dispositivos de retenção.
As portas de duas folhas, resistentes ao fogo, devem ser dotadas de dispositivo selector de fecho.
3.6.6. CÂMARAS CORTA-FOGO

Nas situações em que haja necessidade de recorrer a câmaras corta-fogo, estas devem ter as
características que se seguem:
Quadro 3.16 – Características das câmaras corta-fogo

Efectivo
≤ 50 pessoas
Área mínima
Distância mínima entre portas
Pé direito mínimo
Dimensão linear mínima

3m

> 50 pessoas

2

6m

2

1,2 m
2m
1,4 m
no sentido da fuga quando integrada num caminho de evacuação

Sentido de abertura das portas
para o interior da câmara nos restantes casos

De referir que não podem existir, no interior destas câmaras, os seguintes elementos:





Ductos para canalizações, lixos ou para qualquer outro fim;
Quaisquer acessos a ductos;
Quaisquer canalizações de gases combustíveis ou comburentes ou de líquidos combustíveis;
Instalações eléctricas, excepto as que sejam necessárias à iluminação, detecção de incêndios e
comando de sistemas ou dispositivos de segurança corta-fogo ou, ainda, de comunicação em
tensão reduzida;
 Quaisquer objectos ou equipamentos, com excepção de extintores portáteis ou bocas-deincêndio e respectiva sinalização.

3.6.7. ZONAS DE REFUGIO

Estas zonas são locais num edifício, temporariamente seguros, especialmente dotado de meios de
protecção, de modo a que as pessoas não venham a sofrer dos efeitos directos de um incêndio num
edifício.
A sua aplicação é feita em edifícios de altura superior a 28 metros e devem possuir as características
seguintes:
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Quadro 3.17 – Características das zonas de refúgio

Paredes

EI/REI 90

Isolamento da envolvente
Portas

E 45 C

Meios de intervenção
Comunicação de emergência

1ª e 2ª
com o posto de segurança e rede telefónica pública

Área mínima (m2)

efectivo x 0,2

As duas maneiras possíveis para criar zonas de refúgio são:
 Criar espaços autónomos e independentes, localizados no piso imediatamente abaixo dos 28m
de altura e de 10 em 10 pisos acima deste;
 Sectorizar todos os pisos acima dos 28m de altura, de modo a obter compartimentos de fogo
distintos, os quais devem ser separados por CCF.
De referir que as zonas de refúgio devem ainda comunicar, através de câmara ou câmaras corta-fogo,
com uma via vertical de evacuação protegida e com um elevador prioritário de bombeiros, conduzindo
ambos a uma saída directa ao exterior no plano de referência, e podem localizar-se ao ar livre, desde
que os vãos em paredes confinantes ao local de permanência do efectivo garantam uma resistência ao
fogo E30, excepto se distarem mais de 8m ou se situarem a uma altura superior a 4m do pavimento da
zona.

3.7. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA
Neste ponto serão analisadas as condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança, e optouse por agrupar os diversos aspectos considerados no Título V do Regulamento Técnico de SCIE nos
sub-capítulos enunciados abaixo, e sendo apresentadas depois, as exigências associadas a cada um
deles:





Sinalização, Iluminação de emergência e Detecção, alarme e alerta;
Controlo de fumo;
Equipamentos e sistemas de extinção;
Posto de segurança.

3.7.1 SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DETECÇÃO

Apesar de muitas vezes não lhes ser dada a devida importância por parte das pessoas que se encontram
instaladas nas unidades hoteleiras, estes três aspectos têm um papel decisivo na detecção precoce de
um incêndio e assim possibilitar a evacuação de um edificio da forma mais rápida possível de maneira
a que os danos causados quer a nível humano quer a nível material sejam os menores possíveis.
Nenhum aspecto deve ser descurado de modo a que a sua implementação seja feita de forma
adequada.
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Fig. 3.4 – Botão de accionamento de alarme

Os equipamentos a instalar nos edifícios dependem da categoria de risco dos mesmos e fornecem
informação essencial numa eventual situação de perigo.

Para ajudar a uma melhor compreensão do quadro 3.19, apresentam-se em seguida as configurações
constantes do RT-SCIE para as instalações de alarme:
Quadro 3.18 – Configurações para as instalações de alarme

Quadro 3.19 – Sinalização, iluminação e detecção (continuação na página seguinte)

Categorias de risco
1ª
Sinalização
Iluminação de emergência

Detecção,
alarme e
c)
alerta

Botões manuais de alarme
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3ª

sinalética foto luminescente

4ª
a)

blocos autónomos ou através de fontes locais ou
centrais de energia de emergência b)
Configuração
d),e)
1
Configuração 3

Detectores automáticos
Alerta automático

2ª
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Difusão do alarme
Nos locais

Sinal sonoro
em locais de risco C com aparelhos de queima ou
com armazenamento de gás combustível

Aplicação
Nos ductos
Detecção de
gás
combustível

Difusão do
alarme
óptico e
acústico

-

com canalizações de gás
combustível

Mensagem

“Atmosfera Perigosa” e a indicação do tipo de gás

Localização

no exterior e interior dos locais

Cortes do gás

automático e manual sinalizado, junto da saída do
local

Notas [4]:
a) Nas vias de evacuação e nos locais da 1ª categoria de risco, a sinalização pode ser colocada
directamente sobre os difusores, no caso de pictogramas translúcidos;
b) Em locais de risco E, com excepção de espaços destinados a dormidas, deve ser do tipo
permanente, bem como nos casos em que sirva para iluminação de sinalética de evacuação;
c) Caso existam locais de risco C ou F, estes deverão possuir sistema de alarme, pelo menos da
configuração 2;
d) No caso de espaços de turismo do espaço rural, de natureza e de habitação exclusivamente
acima do solo, com efectivo em locais de risco E superior a 20 pessoas, deve ser adoptada a
Configuração 3;
e) No caso de existirem comunicações interiores comuns com UT I, o sistema de alarme deve ser
da Configuração 2, com difusor de alarme na caixa de escada, que caso esta seja enclausurada,
deverá ter um difusor por patamar de acesso aos fogos.
Justifica-se a colocação de sinalização nos seguintes locais: junto dos meios de intervenção, alarme e
alerta, indicação de saídas ou percursos de evacuação e como indicação do número de andar nos
patamares de acesso das vias verticais.
A iluminação de emergência deve ser colocada nos percursos de evacuação, junto dos equipamentos
de segurança, em locais de risco B, C e F, bem como nos de risco E com excepção dos quartos, em
zonas de vestiários ou sanitários públicos com área > 10m2 e nos destinados a utentes com mobilidade
condicionada.
No que diz respeito às salas de espectáculos ou noutros locais onde seja necessário obscuridade total
para o desenvolvimento das actividades, os blocos autónomos do tipo permanente poderão possuir um
dispositivo que reduza a sua intensidade de iluminação durante os períodos de obscurecimento, desde
que adquiram automaticamente a intensidade de iluminação normal: quando for ligada a iluminação de
ambiente e circulação do espaço que servem ou por accionamento a partir da central do sistema de
alarme.
Uma última nota para o sistema automático de detecção de gás combustível que deve ser composto por
unidades de controlo e sinalização, detectores e sinalizadores óptico-acusticos.
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3.7.2 CONTROLO DE FUMO

Um sistema de controlo de fumo passa por um conjunto de meios e medidas, implantado num edifício
ou num recinto, destinado a controlar a propagação do fumo, do calor e dos gases da combustão,
durante um incêndio, através de um processo de varrimento , de pressurização relativa, ou misto.
Este mecanismo de controlo de fumo permite uma redução da contaminação do ar e da temperatura
ambiente, melhorando assim a visibilidade pricipalmente nas vias de evacuação.
Consoante o espaço em questão, a tabela abaixo revela as exigências e as alternativas possíveis de
realização do referido controlo:

Quadro 3.20 – Controlo de Fumo (continuação na página seguinte)

Altura da utilização-tipo
H≤9m

Vias verticais
enclausuradas

Câmaras
corta-fogo

Vias
horizontais
protegidas

Nos locais

Acima do plano de
referencia

passiva

H ≤ 50 m

sobrepressão a)

Acima do plano de
referencia

sobrepressão

Abaixo do plano de
referencia

sobrepressão b)

Acima do plano de
referencia

H > 50 m

sobrepressão + passiva

Abaixo do plano de
referencia

activa de arranque
automático c)

passiva ou activa

Abaixo do plano de
referencia

passiva ou activa d)

Estabelecimentos
que recebem
público no subsolo

passiva ou activa

Locais no subsolo
2
com área >200m

passiva ou activa d)

Locais de risco B
com mais de 500
pessoas

passiva ou activa

Locais de risco C+

passiva ou activa

Cozinhas com
potência instalada ≥
20kW ligadas a
salas de refeições
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H ≤ 28 m

activa e)

d)
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Átrios e corredores
adjacentes a pátios
interiores cobertos

activa ou passiva até um limite de 12 m de altura do pátio

Espaços cénicos
isoláveis

passiva f)

Com comunicação
directa a CCF da
via vertical de
evacuação

-

passiva ou activa

Notas[4]:
a)
b)
c)
d)

No caso de serem directas ao exterior, pode ser passiva;
No caso de apenas existir um piso enterrado, pode ser passiva;
A admissão de ar pode ser feita a partir do exterior ou através da CCF;
No caso de 2 ou mais pisos enterrados, deve ser sempre activa, de preferência por hierarquia de
pressões;
e) Deve ser previsto painel de cantonamento entre os espaços.

3.7.3 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE EXTINÇÃO

Muitas vezes grandes incêndios são evitados se os edifícios tiverem ao seu dispor, no seu interior,
meios próprios de intervenção que permitam a actuação imediata sobre focos de incêndio pelos seus
ocupantes, e que contribuam também para o rápido lançamento das operações de socorro por parte do
corpo de bombeiros.
Se os sistemas a adoptar para o controlo do fumo dependiam principalmente da altura do edifício, no
caso dos equipamentos e sistemas de extinção, a escolha varia de acordo com a categoria de risco da
UT como se pode ver no quadro 3.21:
Quadro 3.21 – Equipamentos e sistemas de extinção (continuação na página seguinte)

Categorias de risco
1ª
Meios de
primeira
intervenção

Meios portáteis e móveis

Meios de
segunda
intervenção

Redes de incêndio

Sistemas

Extinção por água

fixos de
extinção

Extinção por outros

Rede de incêndio armada

2ª

3ª

4ª

extintores portáteis
tipo carretela)

-

húmida b),c)

-

Bocas-de-incêndio

tipo carretel

d)

-

sprinklers

em cozinhas com potência total instalada nos aparelhos
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automática

agentes

Sistemas de cortina de água

de confecção > 70 kW
como medida complementar para melhorar a resistência
ao fogo dos elementos de construção, nomeadamente
elementos em vidro

e)

Alimentação das redes de incêndio

-

depósito e grupo
sobrepressor de SI

rede pública

Notas[4]:
a) No caso do turismo do espaço rural, de natureza e de habitação, estão dispensadas de RIA
b) Deve ser garantida a possibilidade de alimentação alternativa pelos bombeiros ao colector de
saída das bombas sobrepressoras;
c) No caso de zonas susceptíveis de congelamento da água, poderá em alternativa utilizar-se redes
secas;
d) No caso de pátios interiores, com altura superior a 20 m, é obrigatória a utilização de sprinklers
nos locais adjacentes a estes;
e) Deve ser previsto comando manual no posto de segurança como complemento do comando
automático.

FIG. 3.5 – EQUIPAMENTOS E DISTEMAS DE EXTINÇÃO

3.7.4 POSTO DE SEGURANÇA

Com o objectivo de se poder centralizar toda a informação relativa à segurança e os meios principais
de recepção e difusão de alarmes e de transmissão do alerta, bem como coordenar os meios
operacionais e logísticos em caso de emergência, dita o regulamento que seja criado um posto de
segurança. As exigências relativas a este posto varia consoante a categoria de risco associada ao
espaço em que ele está inserido, como é mostrado, resumidamente no quadro seguinte:
Quadro 3.22 – Posto de segurança

Categorias de Risco
1ª
Posto de segurança
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2ª
-

3ª

4ª

junto a um acesso principal a)
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Notas [4]:
a) O posto de segurança deve ser considerado um local de risco F.

3.8. MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO
Este é um dos pontos em que ocorreu uma maior evolução a nível legislativo. Esta denominação é
aliás uma novidade em relação à Portaria nº 1063/97, onde apenas era feita uma pequena referência a
um plano de emergência e instruções de segurança e à formação do pessoal
Os edifícios e os estabelecimentos devem agora, no decorrer da exploração dos respectivos espaços,
ser dotados de medidas de organização e gestão da segurança. Medidas essas que devem ser adaptadas
às condições reais de exploração de cada utilização tipo e proporcionais à sua categoria de risco e são
designadas por medidas de autoprotecção.
Para edifícios existentes à data de entrada em vigor do regulamento em análise, no caso de
apresentarem graves desconformidades em relação à nova legislação, podem ser exigidas medidas
compensatórias de autoprotecção mais gravosas.
As medidas de autoprotecção estão divididas em diferentes graus de exigência e serão aplicadas de
acordo com a categoria de risco em que o edifício se insira.

Quadro 3.23 – Medidas de Autoprotecção (continuação na página seguinte)

Categorias de Risco
1ª

2ª

Em cada UT
Responsáveis
de segurança

4ª

proprietário ou entidade exploradora

Nos espaços comuns a
várias UT

entidade gestora dos espaços comuns

Registos de Segurança

aplicável

Procedimentos de
prevenção
Plano de prevenção
Medidas de
autoprotecção
exigíveis

3ª

Procedimentos em caso
de emergência

aplicável

Periodicidade dos
simulacros

-

aplicável

aplicável

b)

aplicável

Plano de emergência
interno
Acções de sensibilização
e formação c)

a)

b)

-

aplicável

aplicável

aplicávelb)

-

a)

a)

-

aplicável

aplicável
anualb)

anual
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Nº mínimo de elementos
da equipa de segurança
Inspecções

e)

Periodicidade

1 a) /3 b)

3 a) /5 b)

-

bianual

8 d)

5
anual

Notas[4]:
a) Se não existirem locais de risco E;
b) Se existirem locais de risco E;
c) Os seus destinatários devem frequentá-las num prazo máximo de 60 dias após a sua entrada ao
serviço;
d) No caso de estabelecimentos que recebem público, o delegado de segurança que chefia a equipa
do Serviço de Segurança contra Incêndio, deve desempenhar as suas funções enquanto houver
público presente;
e) A responsabilidade pela manutenção das condições de segurança e pelo pedido de realização
das inspecções periódicas é dos proprietários, da entidade exploradora ou da entidade gestora,
consoante a situação.

3.9. INSTALAÇÕES TÉCNICAS
As instalações técnicas dos edifícios e dos recintos devem ser concebidas, instaladas e mantidas, de
modo a não constituirem causa de incêndio e a não contribuirem para que este se propague.
O Título V do regulamento em análise aborda esta temática ao nível das instalações de energia
eléctrica, instalações de aquecimento, instalações de confecção e de conservação de alimentos,
evacuação de efluentes de combustão, ventilação e condicionamento de ar, ascensores, líquidos e
gases combustíveis.
Este título, bastante extenso, não será alvo específico de análise neste trabalho, embora seja
referenciado sempre que algum aspecto abrangido por este título seja referido.
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4
Os Incêndios no Sector Hoteleiro

4.1. ENQUADRAMENTO
Hotéis (hotel - palavra francesa que designava os palácios urbanos) são estabelecimentos
especializados em proporcionar acomodações para viajantes: a hospedagem. Esse meio de
hospedagem é geralmente classificado de uma a cinco estrelas, de acordo com o conforto, luxo e
serviços oferecidos. A maioria dos hotéis também disponibiliza serviços de alimentação, eventos e
outros, para proporcionar maior satisfação e permanência dos seus hóspedes.
O caso específico da segurança contra incêndios em hotéis é um desafio para profissionais de
protecção contra incêndio. Como garantir níveis de segurança apropriados de forma a que hóspedes
que se encontram a dormir possam ser alertados numa situação de emergência e tomar as decisões
correctas para garantir a sua própria segurança? Como evitar que os hóspedes, que normalmente
quando estão num hotel se encontram num ambiente que não lhes é familiar, não se sintam confusos e
desorientados na hora de evacuar o edifício? Como proteger a vida de todos aqueles que se encontram
nas unidades hoteleiras e garantir aos bombeiros as condições ideais para o combate ao fogo? Estas
são algumas das questões que se põem na análise a este assunto e que irão ser abordadas durante este
capitulo.
Um incêndio num edifício de serviços, como é o caso de um hotel, acarreta para além dos prejuízos
materiais e económicos, a possível perda de vidas humanas e consequente dano na confiança por parte
de futuros clientes, tornando difícil ou mesmo impossível a perpetuação do seu nome e marca no
mercado. É assim imperativo que qualquer unidade hoteleira forme os seus colaboradores no sentido
de enfrentarem situações de emergência.
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Fig 4.1 – Hotel Monte Carlo (incêndio de 2008)

O caso do incêndio no Hotel Monte Carlo, um luxuoso hotel de Las Vegas, a 25 de Janeiro de 2008,
pode considerar-se um caso de sucesso. Apesar de ser um dos maiores hotéis daquela cidade, com
mais de 3000 quartos, não se registaram vítimas graças ao excelente mecanismo de segurança contra
incêndio que permitiu a evacuação imediata tanto de hóspedes como de funcionários do hotel. Foi
evitada uma grande catátrofe pois a dimensão deste e de muitos outros hotéis atinge já patamares de
enorme importância.
No plano externo, toda a informação e forma como esta será passada para os meios de comunicação,
terá também de ser cuidada e previamente definida. É importante para a marca e para o hotel, manter a
confiança dos seus clientes e visitantes, após um incidente que pode ser de grande dimensão. A
informação transmitida deve ser objectiva, actual, coerente e baseada na veracidade dos factos. É
importante evitar qualquer deturpação dos dados por parte dos diferentes media e antecipar as
situações.
Pelo descrito, é fácil perceber que a segurança contra incêndio em hotéis é complexa e exige uma
análise profunda de todos os envolvidos na construção ou reconstrução deste, sejam eles, arquitectos,
engenheiros, construtores, instaladores, proprietários, gestores, serviços de manutenção, bombeiros
locais e outras autoridades responsáveis. Não pode e não deve ser olhada como uma simples adopção
de medidas mínimas e avulsas: sirenes, extintores e mangueiras. Deve ser analisada caso a caso, pois a
variedade de tipos de construção existentes e a construir é enorme. Cada edifício exige uma infraestrutura de segurança dimensionada às suas características próprias e não, como se faz normalmente,
o mínimo possível, o mais barato possível. Muitas vezes pior que nada, sobretudo pela falsa
tranquilidade que transmite.

4.2. EVOLUÇÃO DO SECTOR
A hotelaria abrange o âmbito das práticas e teorias acerca dos conhecimentos que tangem a
administração de hotéis e demais tipos de hospedarias É um ramo do comércio que trabalha com o
turismo de um modo geral, que tem como finalidade actuar nas áreas de hospedagem, alimentação,
segurança, entretenimento e outras actividades relacionadas com o bem-estar dos hóspedes. Visa a
acomodação de diversos tipos de segmentos da sociedade, seja em trânsito em trabalho ou em turismo.
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Sendo uma das mais antigas actividades humanas, a sua evolução tem sido significativa através dos
tempos. Segundo consta, as hospedarias apareceram por volta do século IV a. C. e Tinham como
objectivo prestar serviços correspondentes às mais elementares necessidades humanas – alimentação e
abrigo. Devido à evolução, os homens foram levados a viajar para fazer negócios, daí advindo,
consequentemente, a necessidade de repouso e alimentação. Assim nasceu a hotelaria nas suas formas
originais. A troca de produtos era necessária, e como não havia estradas nem os meios de transporte
adequados, era indispensável albergar os comerciantes que se deslocavam a distâncias que os
impossibilitavam de regressar a casa, proceder às mudas, tratamento e repouso dos equídeos, assim
como proporcionar o descanso dos ocupantes.
Os Gregos, na época, não possuíam qualquer tipo de hospedaria; como alternativa, os peregrinos
desfrutavam da hospitalidade caseira, a qual foi imposta com naturalidade pelo desenvolvimento da
civilização. A agricultura foi aproximando as populações e, consequentemente, aproximou os homens.
Desta realidade surgem as primeiras hospedarias, isto é, "casa que recebe todos". Segundo a história
da hotelaria, os primeiros viajantes foram peregrinos religiosos, comerciantes e outros. Com eles nasce
a ideia da hospitalidade, virtude alicerçada na forma de bem receber. Os Persas, que já contavam com
um razoável sistema rodoviário, construíram ao longo das suas estradas algumas hospedarias com um
certo requinte. Na antiga Roma, as hospedarias de maior qualidade eram identificadas pela
denominação de mansiones. Havia-as espalhadas por todo o Império. Havia também a taverna, local
onde oficiais e legionários comiam e bebiam.
Após a queda do Império Romano, a Europa esteve durante dezenas de anos sujeita a um perigo
constante para se poder viajar, estava-se sujeito a uma autêntica aventura. No entanto, foi criada a
Fundação da Ordem dos Cavaleiros Hospitalares, e com ela passou a existir segurança, criando-se uma
série de hospitais e refúgios. Aí se abrigavam os cruzados e peregrinos que se dirigiam à Terra Santa.
Paralelamente, instituições religiosas criavam abadias e mosteiros, estes destinados também a abrigar
peregrinos e viajantes. É em Inglaterra, por volta dos séculos XVI e XVII, que começa a desenvolverse um tipo de hotelaria, graças ao sistema rodoviário ali existente. Eram grandes carruagens, puxadas
por seis cavalos, que se arrastavam pelos caminhos que cortavam a campina britânica, ligando entre si
vilas e cidades. Normalmente, cada jornada era de 25 km, ao longo dos quais existia uma hospedaria.
Por volta de 1720-1730, foi descoberto em York Sulphur, Pensilvânia, um manancial de águas com
características térmicas e minerais. Devido a esta descoberta, começam aí a afluir visitantes,
justificando-se a urgente necessidade de construir ali um hotel.
A construção de hotéis em zonas de atractivos naturais não se faz demorar, tais como: Cape May,
quedas do Niágara, Long Branch e litoral de Nova Jérsia, lugares bastante populares na segunda
metade do século XIX.
A revolução industrial e ferroviária e as transformações sociais resultantes estimularam a construção
de hotéis. A Inglaterra vê os seus estabelecimentos hoteleiros serem padrão para o mundo: boa
comida, conforto, limpeza e acolhimento transformam-se em marca registada dos hotéis da GrãBretanha.
Por volta de 1884, Theodor Baur abre em Zurique um hotel, de nome Baur au Lac. Este hoteleiro,
sentiu a necessidade de mão-de-obra qualificada e avaliou a importância do desenvolvimento da
hotelaria. Assim, resolveu o problema fundando em Ouchy, Lausana, a primeira escola de formação
de pessoal para hotelaria. Escola que ainda se encontra em funcionamento. Ao longo das Rivieras
francesa e italiana eram construídos hotéis de veraneio, cujos frequentadores desfrutavam das
melhores comodidades durante toda a temporada.
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Fig. 4.2 – Hotel Savoy

Por volta de 1889, o hoteleiro Cesar Ritz abre em Londres o Hotel Savoy, estabelecimento que marca
o nascimento de um novo conceito hoteleiro. O Savoy, considerado o primeiro hotel europeu de luxo,
apresenta uma série de inovações, tais como: iluminação eléctrica, quartos com casa de banho, um
boletim informativo em diferentes idiomas destinado aos seus hóspedes, etc.
No entanto, parece que foi nos Estados Unidos que se verificou o mais acelerado e racional
desenvolvimento da hotelaria. Saliente-se a grande infuência que tiveram os caminhos-de-ferro na
América do Norte no desenvolvimento hoteleiro neste país. Os hotéis iam sendo construídos nas
imediações das vias de caminho-de-ferro à medida que a rede ferroviária aumentava.
Em 1908, a Eusworth M. Statler abriu um hotel na cidade de Búfalo, de nome Hotel Statler.
Verificaram-se muitas inovações nos serviços pois os hóspedes assim o exigiam. Mais tarde, nasceu a
Statler Company, talvez precursora das primeiras cadeias hoteleiras, onde foram traçados fundamentos
operacionais e normas operativas. Consta que nos princípios do ano de 1954 a Hilton Company
mostrou interesse nos Statler Hotel's.
Entre 1920 e 1930 construiu-se um número de hotéis até ali nunca igualado. O incremento verificado
foi além de quantitativo, foi também qualitativo. Um exemplo interessante a citar é que foi construído
um hotel em Chicago, de nome Stevens, com três mil quartos, dizendo-se na época que era o de maior
capacidade. Mais tarde houve rumores de que tinha sido ultrapassado este número, com a construção
do Hotel Rossiya, em Moscovo, com mais trinta quartos do que o Stevens, isto no princípio dos anos
60. É uma realidade que houve um acelerado incremento turístico a partir de 1960. No nosso país
também foram construídos novos hotéis, pousadas, motéis, aldeamentos turísticos, etc.
Nos princípios de 1980 houve entre nós a brilhante ideia de se criar o turismo de habitação. Com ele
surgiram válidos trabalhos de adaptação de casas solarengas para este fim e com satisfação se pode
afirmar que com bons resultados.
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Fig 4.3 – Hotel Statler

A evolução na sociedade criou a necessidade de se viajar mais, devido a negócios ou com fins
turísticos, ou por motivos religiosos. Podemos assim afirmar que o desenvolvimento da hotelaria se
liga historicamente ao acto de viajar e consequentemente à existencia de uma boa rede de
comunicações. É normal que dentro deste desenvolvimento haja o chamado "decrescer", quando se
apresentam condições negativas, tais como revoluções, guerras, instabilidade económica ou epidemias.

4.3. CONCEITO DE RISCO APLICADO A HOTÉIS
Nos hotéis existem factores específicos que afectam em maior grau a segurança das pessoas quando
somados aos riscos inerentes da generalidade das actividades comerciais:





O desconhecimento das instalações e dos espaços por parte dos hóspedes;
As grandes dimensões, principalmente em altura, que alguns hotéis possuem;
O elevado número de pessoas com características e atitudes muito heterogéneas;
Os riscos adicionais representados por congressos, exposições e festas, pois hoje em dia, o hotel
não se resume ao papel de hospedagem, mas contempla também a realização de vários tipos de
eventos;
 O facto de ser um estabelecimento destinado a dormida, o que potencía e muito, a gravidade da
situação.
Estes factores, apesar de bastante óbvios, muitas vezes não são devidamente considerados na
formulação de uma correcta estratégia de protecção e segurança contra incêndio. Outros aspectos
devem ser tidos em conta nessa estratégia, pois o risco de incêndio provem basicamente da quantidade
de fontes de possíveis ignições e carga de elementos combustíveis que se encontram num determinado
ambiente, área ou edificação somadas à probabilidade destas ignições ocorrerem. Em hotéis, o perigo
de incêndio está praticamente em toda parte e como exemplo são abaixo citadas algumas das
principais causas e/ou fontes de princípios de incêndio quer nas áreas comuns, quer nos quartos. Nas
referidas áreas comuns:
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 Falhas eléctricas que ocorrem nos sistemas de alimentação, motores, ventiladores, aquecedores
elétricos, iluminação, transformadores, curto circuitos, sobrecargas, etc;
 Manutenção e reparações, nestes casos resultante de soldas eléctricas, chamas de maçaricos,
pinturas;
 Má limpeza, o que leva a acumulação de lixo, resíduos e pós diversos nas vias de ventilação e ar
condicionado, produtos combustíveis guardados impropriamente, nas cozinhas, lixeiras, nos
depósitos, etc;
 Incêndios intencionais e sabotagem - estes actos são um sério risco para incêndios além de
difíceis de prever. Os actos deliberados de pegar fogo podem ser provenientes tanto dos
funcionários como dos hóspedes e podem ter as mais estranhas e variadas motivações;
 Descuido - pode ser devido à negligência de não desligar equipamentos eléctricos, utilização de
material inflamável (produtos de limpeza, pintura, etc.), apagar cigarro, etc;
 Decoração temporária, típica em casos de eventos como festas e congressos;
 Combustão espontânea de produtos inflamáveis como resíduos de materiais usados na limpeza
(pedaços de panos), etc;
 Queda de raios, incêndios resultantes de os mesmos atingirem a edificação diretamente ou
cairem próximo à mesma;
 Remodelações, acumulação temporário de quantidades de materiais combustíveis acima do
normal.

No caso dos quartos:
 Acto de fumar, principalmente quando o hóspede o faz deitado na cama e sob influência de
álcool e/ou drogas. É importante destacar que segundo algumas estatísticas esta é umas das
principais razões de princípios de incêndios em hotéis
 Utilização de equipamento eléctrico, como ferros de passar, máquinas de barbear, aquecedores,
secadores de cabelo, rádios, relógios eléctricos, carregadores de baterias, etc., não compatíveis
com a voltagem da alimentação eléctrica do quarto, ou defeitos no próprio aparelho.
 Negligência no uso de aparelhos eléctricos ou electrónicos, especialmente descuido ou
esquecimento de desligar os mesmos ao deixar o quarto.

4.4. CARACTERÍSTICAS DOS OCUPANTES
Nos hóteis, a taxa de ocupação dos edifícios varia não só ao longo do ano mas também ao longo do
dia. Tanto em hóteis cujo o ocupante-tipo é um ocupante cujo objectivo da sua estadia é
essencialmente turístico como em hóteis mais vocacionados para recepção de pessoas cuja a estadia é
bastante reduzida, essencialmente em missão de trabalho. No entanto, todas as questões
relacionacionadas com a segurança em caso de incêndio deverão ter em conta que a capacidade do
edifício se encontra lotada. Além disso, existe ainda o pessoal cuja permanência no hotel é constante,
isto é, os funcionários pertencentes aos estabelecimentos hoteleiros que têm como objectivo servir os
hóspedes da melhor forma possível e garantir o bom funcionamento de todos os sectores de cada hotel.
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4.4.1. HÓSPEDES

Como anteriormente referido, os hóspedes não têm muita familiaridade com os espaços do hotel onde
esporadicamente se alojam. São turistas ou executivos, longe de casa e “mergulhados” num ambiente
estranho com longos e confusos corredores, com planos de emergência que, em momento de pânico,
dificilmente conseguirão interpretar. Não sabem onde estão as saídas nem as escadas de emergência e
obviamente não se pode contar que tenham “sangue-frio” ou treino no uso dos extintores e muito
menos que saibam o que fazer com, por exemplo, as redes de incêndio armadas.
Outro problema é a heterogeneidade dos hóspedes: crianças, jovens, idosos, alguns deles com
dificuldades de locomoção. Esta mistura torna-se explosiva se tivermos em conta a utilização que os
hóspedes fazem de um hotel: dormir, alguns sob a influência do álcool ou de drogas diversas, outros
antes de dormirem procedem a rituais com uso de velas em combustão e outros ainda, para não serem
incomodados, usam tampões auriculares.
Para completarmos o quadro de potenciadores de risco, qualquer director ou chefe de segurança de um
hotel sabe que é difícil para não dizer impossível, treinar os hóspedes para evacuações e/ou outras
medidas de segurança contra incêndios; no máximo, pode-se afixar avisos e instruções que quase
nunca são lidos. Podemos somar ainda a tudo isso os problemas da língua e cultura pois muitas das
informações relativas a situações de evacuação estão, normalmente, na língua do país onde o hotel está
localizado.
Assim, constatamos estar na presença de uma multiplicidade de factores que em nada facilitam a vida
do pessoal responsável pela segurança de um hotel. Além das dificuldades normais do dia-a-dia deste
“caldeirão humano”, podemos antever o quanto será difícil gerir a população de um hotel numa
situação de emergência como a de um incêndio. Imaginemos toda esta gente no momento de evacuar o
edifício a meio da noite com o fumo a espalhar-se pelos corredores, gritos e pessoas a sair dos quartos
semi-adormecidas sem saber o que está a acontecer e o que fazer.
Nestas circunstâncias, só um correcto projecto, uma construção cuidada e uma utilização adequada,
que considerem a estabilidade estrutural do edifício em caso de incêndio, um conveniente sistema de
desenfumagem, coerente com uma compartimentação corta-fogo horizontal e vertical, o
estabelecimento de caminhos de evacuação bem dimensionados, desimpedidos e ventilados e um
sistema de detecção e alarme preciso e fiável quanto à informação do local de eclosão do fogo, capaz
de informar, em tempo útil, os responsáveis pela segurança do hotel, possibilitando aos mesmos,
tomarem as medidas de combate muito antes de ter origem uma situação de incêndio e alarme geral,
pode evitar o desastre.

4.4.2. FUNCIONÁRIOS

No que diz respeito aos funcionários, estes devem ser treinados para as situações de emergências. O
seu treino deve considerar:






Atenção permanente aos potenciais riscos de incêndio;
Atitude positiva em caso de alarme;
Conhecimento relativo ao manuseamento dos meios de combate a incêndio;
Conhecimento de todos os caminhos de evacuação e saídas de emergência;
Evacuação e resgate de hóspedes.
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A formação, incluindo treinos e simulações de incêndio e evacuação, devem ser regulares e envolver
todos os profissionais do hotel. Estas acções devem ser programadas, acompanhadas por profissionais
com conhecimentos neste tipo de treino e considerar a participação dos responsáveis do corpo de
bombeiros local, uma vez que o conhecimento destes, não só ajudará no treino, como proporcionará a
sua familiarização com o local, fundamental numa eventual situação de incêndio.

4.5. CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS
Um dos grandes factores a ter em conta na defesa contra situações de incêndio é a grande variedade
estrutural que estes edíficios apresentam. A evolução no sector da construção civil permite que haja,
hoje em dia, hotéis cuja estrutura se caracteriza principalmente pela construção em altura mas também
hotéis que apesar de terem poucos pisos, se extendem por áreas de grande dimensão. Cada uma destas
situações traz riscos na hora de se proceder à evacuação do edifício. Nos primeiros, os casos mais
complicados, a grande preocupação incide, principalmente, nos hóspedes que se encontram instalados
nos pisos superiores. Já nos segundos, a grande extensão do edifício em planta poderá também ela
trazer situações de difícil resolução e confusão pois não é tarefa fácil, para os responsáveis pela
segurança, conseguir controlar a evacução na totalidade da área em questão.

Fig 4.4 – Diferença estrutural entre hotéis

Além do factor altura existe, hoje em dia, outra preocupação no que diz respeito às características dos
empreendimentos turísticos, que é a grande variedade de actividades que se podem lá realizar.
Hóspedes que se encontrem nos complexos de piscinas ou de actividades desportivas, por exemplo,
proporcionadas pelo hotel são tentados a voltar aos seus quartos na tentativa de salvar os seus bens,
provocando o caos pois a evacuação está a ser feita em sentido contrário. O caso, já referido, de
congressos ou feiras nas instalações dos hotéis traz também uma agravante em caso de emergência
pois aí o fluxo de pessoas nas instalações poderá por vezes aumentar de forma brusca.

46

Segurança Contra Incêndios em Hotéis

FIG. 4.5 - Pousada

Apesar desta dissertação incidir principalmente sobre os hotéis, existem outros edifícios cuja
finalidade também é de acolhimento de hóspedes. São exemplo disso as pousadas, os albergues, as
pensões, as residenciais, etc. Apesar de serem edifícios cuja dimensão é mais pequena que a da
generalidade dos hotéis, estes estabelecimentos têm também eles, preocupações em termos de
segurança contra um eventual incêndio nas suas instalações. No entanto, nestes estabelecimentos, a
tarefa quer das pessoas responsáveis por organizar a evacuação dos edifícios quer a dos bombeiros no
combate ao fogo está mais facilitada devido, principalmente, às menores dimensões destes, o que não
significa que a importância de um correcto projecto de segurança contra incêndio seja menor pois
problemas como o desconhecimento das instalações, o facto de haver pessoas a dormir ou pessoas com
capacidade de mobilidade reduzida têm grande probabilidade de acontecer.

4.6. COMPORTAMENTOS DE AUTOPROTECÇÃO
Neste último ponto serão abordados alguns comportamentos que visam essencialmente diminuir as
consequências de um eventual incêndio e evitar que a vida das pessoas que se encontram instaladas
nas unidades hoteleiras corra perigo. Em caso de incêndio devem ser seguidos os procedimentos
recomendados, rapidamente, mas com calma. Muitos acidentes graves são devidos aos efeitos do fumo
ou pânico. É muito importante saber agir em situação de emergência.
Em seguida apresentam-se algumas das medidas a tomar quando chegar ao hotel e em caso de
incêndio:
 Quando se tiver algum tipo de dificuldade, nomeadamente motora, auditiva ou visual, informe a
recepção;
 Consultar o Plano de Evacuação existente no quarto;
 Localizar e memorizar: o quarto, as saídas de emergência mais próximas, o alarme mais
próximo, os equipamentos de extinção de incêndio (extintores e mangueiras);
 Ponto de Encontro: combinar, quando acompanhado, um local no exterior do edifício onde
todos possam reunir-se em situação de emergência;
 Deixar a chave onde a possa encontrar facilmente;
 Confirmar se as janelas abrem e se as pode usar em situação de emergência;
 Verificar como ligar e desligar o ar condicionado;
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Activar o alarme ou avisar a recepção;
Utilizar o extintor ou as mangueiras próprias;
Nunca tentar apagar um incêndio que começa a ficar fora de controlo;
Sair de uma divisão onde as chamas estejam a alastrar. Fechar a porta para retardar a progressão
do incêndio e a dispersão de fumo;
 Levar consigo a documentação e outros valores, mas só se tiver a certeza de que tem tempo para
o fazer;
 Nunca utilizar o elevador, seguir pelas escadas;
 Seguir junto à parede com calma, ordem e rapidez.
Muitos destes comportamentos, normalmente considerados como banais, podem evitar que algumas
situações de emergência tenham consequências mais complicadas. Daí, ser muito importante que cada
vez mais as pessoas sejam consciencializadas no sentido de esses mesmos comportamentos se
tornarem num hábito da vida turística da população.
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5
Caso Práctico – Análise de projecto

5.1. ENQUADRAMENTO
Neste último capítulo, será feita a análise de um projecto de uma unidade hoteleira cuja data de
construção é anterior à data de publicação da nova legislação de SCIE. O objectivo passa por ver quais
as situações que se encontram incorrectas, à luz do novo regulamento. O projecto escolhido é o do
Hotel Turismo São Lázaro em Bragança, classificado com quatro estrelas.
A análise feita neste capítulo não irá abranger todos os artigos do referido regulamento. Por uma
questão de coerência, será seguida a estrutura aproximada à do capítulo 3 relativo à utilização-tipo
VII, tendo especial atenção sobre os pontos nos quais a informação disponibilizada permita uma
análise mais detalhada.

Fig. 5.1 - Hotel Turismo São Lázaro
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5.2. CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

Este hotel é constituído por 12 pisos (2CV+ RC+9), sendo então 2 deles enterrados (Piso 1 e Piso 2
que não está enterrado na totalidade). Está inserido num terreno com 15590 m2 de área sendo que a
área de implantação é de 1975,11 m2. A área bruta de construção atinge um total de 17469,38 m2.
Como se pode verificar na figura seguinte, além do edifício do hotel, no terreno existem ainda um
campo de ténis, inúmeros lugares de estacionamento, assim como várias zonas verdes.

Fig. 5.2 - Vista aérea da cidade de Bragança e do Hotel São Lázaro

O piso 1 é ocupado maioritariamente pela garagem mas engloba também espaços de armazenamento e
arrumos, lavandaria e rouparia, vestiários para o pessoal, depósitos de água, oficina, central térmica.
Grande parte da área do piso 2 é ocupada por 2 centros de congressos pois dos 1621,60 m2 de área
bruta deste piso, cerca de 1000m2 têm essa finalidade (na planta em anexo encontram-se algumas
incorrecções, mais concretamente na legenda dos espaços). Este piso contém ainda um átrio entre as
duas salas referidas, que dá também acesso a uma sala de reuniões, um bengaleiro e instalações
sanitárias.

Fig. 5.3 - Acesso principal do Hotel Turismo São Lázaro

O acesso principal ao hotel é feito no piso 3, o rés-do-chão. Este piso contém uma sala de congressos, ,
um bar e a respectiva sala desse bar, uma sala de estar, a recepção do hotel, alguns compartimentos
destinados à gestão do hotel, um restaurante, e vários locais de apoio a este restaurante como são os
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casos da cozinha, copa, cafetaria, dispensa. Existe também um pequeno refeitório para o pessoal,
instalações sanitárias e um pequeno quiosque junto à entrada principal.

Fig. 5.4 - Restaurante

Do piso 4 ao piso 11 a ocupação é feita quase na totalidade pelos 272 quartos desta unidade hoteleira.
A área bruta de cada um destes pisos é cerca de 1450m2.

Fig. 5.5 - Quarto

No piso 12, o mais pequeno em termos de área bruta, com pouco mais de 900m2. Aqui encontra-se
mais uma sala de congressos com praticamente 300m2 e um piano bar que engloba um palco, uma
pista de dança, e todos os serviços de bar ocupando pouco mais de 300m2. Entre estes 2 espaços,
encontra-se um bengaleiro, um hall/sala de estar e as instalações sanitárias que servem este piso.

Fig. 5.6 - Sala de Congressos

Por último, uma referência para a cobertura onde encontra a casa das máquinas e um pequeno espaço
de arrumos.
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5.3. DEFINIÇÃO DAS UTILIZAÇÕES-TIPO
Antecipando um dos critérios que permitirá definir cada uma das UT do edifício em estudo, procedeuse à determinação do número de efectivos de cada compartimento. No quadro seguinte apresentam-se
os índices de ocupação aplicados a cada compartimento. Espaços como escadas, elevadores,
instalações sanitárias, terraços, casa das máquinas, arrumos, depósitos de água, estacionamento
(garagem), salas de equipamentos técnicos não são susceptíveis de ocupação devido às suas
características.

Quadro 5.1 – Índice de ocupação para cada compartimento classificável

Índice
(pessoa/ m2)

Compartimentos classificáveis

0,3

- Vestiários de Pessoal

Bares (zona de consumo com
lugares de pé)

2

- Piano Bar
- Pista de dança

Espaços afectos a pistas de dança
em salões e discotescas

3

- Pista de dança

0,2

- Quiosque do Hotel

1

- Restaurante do Hotel
- Salas de Congressos
- Sala de Estar
- Piano Bar (lugares sentados)

Salas de escritório e secretarias

0,2

- Contabilidade

Salas de reunião, de estudo e de
leitura sem lugares fixos ou salas
de estar

0,5

- Sala de Reuniões
- Sala do Bar

Espaços
Balneários e vestiários exclusivos
para funcionários

Locais de venda de baixa
ocupação de público
Salas de convívio, refeitórios e
zonas de restauração e bebidas
com lugares sentados,
permanentes ou eventuais, com ou
sem espectáculo

No quadro 5.2, de acordo com os diferentes índices de ocupação apresentados acima, efectua-se o
cálculo do efectivo dos diferentes espaços do edifício:

Quadro 5.2 – Cálculo do efectivo (continuação na página seguinte)

Piso

1

52

2

Espaços

Área (m )

Efectivo

Central Térmica

43,7

2

Lavandaria, Rouparia,
Tratamento de Roupa

149

6

Vestiários de Pessoal

13.2

4

a)

a)
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2

3

50,4

2

Sala de Reuniões

67

34

Bengaleiro

5

1a)

Sala de Congressos

456

456

Casa da Caldeira

37,35

2

Sala de Congressos

500

500

Restaurante

350

350

Sala de Congressos

260

260

Cozinha, Copa, Cafetaria

61

12a)

Sala de Estar

85

85

Bar

20

2

Sala do Bar

87

44

Contabilidade

17

4

Recepção

87

4a)

Quiosque

10

2

Quartos (272)

-

544

Copa de Andar

7,2

8b)

Piano Bar, Copa do Bar, Bar,
Pista de Dança

256,5

513

Bengaleiro

7,25

1a)

Sala de Congressos

299,8

300

Lugares Sentados do Piano Bar

61,5

62

4 a 11

12

a)

Oficina

a)

Notas:
a) Nestes casos foram adoptados valores para o efectivo de acordo com o número de pessoas que
trabalham nos espaços em questão, de acordo com as dimensões e características desses mesmo
espaços;
b) A mesma situação que na alínea anterior mas tendo em conta que são 8, os pisos semelhantes.
Para uma área bruta de construção de 17469,38 m2 obteve-se assim um efectivo de 3198 pessoas.
No que à atribuição da utilização-tipo de cada piso diz respeito, são de salientar os seguintes aspectos:
 No piso 1, a 2ª cave, a utilização-tipo que ocupa uma área maior é claramente a do tipo II pois
essa área deste piso é ocupado pela garagem. Outros espaços como a rouparia, a lavandaria ou a
oficina são considerados como parte integrante da UT dominante do edifício, neste caso a do
tipo VII;
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 No piso 2, correspondente à 2ª cave, a utilização-tipo é a referente aos espaços e reuniões
públicas (VI) devido à existência de duas grandes salas de congressos. A sala de reuniões está
também inserida nesta UT pois o seu efectivo é inferior a 200 pessoas, assim como os arrumos
que têm uma área inferior a 10% da área bruta afecta à UT VI;
 Quanto ao piso 3 (R/C), toda a área é classificada como pertencendo à UT VII à excepção da
sala de congressos, pois como o seu efectivo é superior a 200 pessoas, terá que ser considerada
como uma utilização-tipo independente (VI);
 Do piso 4 ao piso 11, a utilização-tipo considerada foi a do tipo VII pois os quartos de hóspedes
ocupam praticamente a totalidade da área desses pisos;
 No último piso, o 12, a zona do bar é classificada como sendo de UTVII e a sala de congressos,
à semelhança do que acontece no rés-do-chão, é classificada como UTVI pis o seu efectivo é
superior a 200 pessoas.
Este é então um edifício de ocupação mista pois abrange mais do que uma utilização-tipo:
Quadro 5.3 – Utilizações-tipo

Piso

Utilização-Tipo

Descrição

1

II + VII

Estacionamentos + Hoteleiros e Restauração

2

VI

Espectáculos e Reuniões Públicas

3

VI + VII

Espectáculos e Reuniões Públicas + Hoteleiros e Restauração

4 a 11

VII

Hoteleiros e Restauração

12

VI + VII

Espectáculos e Reuniões Públicas + Hoteleiros e Restauração

5.4. DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCO
Como foi dito anteriormente, para a utilização-tipo VII, os factores de risco, são:





Altura da UT VII;
Efectivo;
Efectivo em locais de risco E;
Locais de risco E, com saídas independentes directas ao exterior, situadas no plano de
referência.

Sempre que algum dos factores correspondente à 3ª CR não for respeitado é atribuída a 4ª categoria de
risco, que é o que acontece neste caso pois a altura da UT é superior a 28 metros. O piso 3 (R/C) foi
considerado como o plano de referência.
Neste edifício existem outras utilizações-tipo para além daquela que é analisada nesta dissertação. No
entanto, também para elas será feita a definição da categoria de risco em que se encontram. Para isso
importa referir que outros factores de risco serão objecto de análise.
Para a UT II:
 Se o espaço é coberto ou ar livre;
 Altura da UT II;
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 Área bruta;
 Número de pisos abaixo do plano de referência.
Para a UT VI:





Integrada ou não em edifício;
Altura da UT VI;
Número de pisos abaixo do plano de referência;
Efectivo.

Quadro 5.4 – Categorias de risco

Utilização-Tipo

II

VI

VII

Factores de Risco
- Espaço Coberto
- Altura < 9 m
2
- Área Bruta < 3200 m
- Nº de pisos abaixo do plano de referência: 2
- Integrada em edifício
- Altura > 28 m
- Nº de pisos abaixo do plano de referência: 1
- Efectivo = 1518
- Altura > 28 m
- Efectivo em local de risco E = 544
- Locais de risco E com saídas directas para o
exterior no plano de referência: não aplicável
- Efectivo = 1680

Categoria de Risco

2ª

4ª

4ª

5.5. CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO

Foram considerados locais de risco C as zonas de cozinhas e as copas dos bares porque se entendeu
que nestes espaços estão instalados aparelhos para confecção de alimentos ou sua conservação cujo
somatório das suas potências úteis é superior a 20kW e também as casas das máquinas e salas de
quadros eléctricos visto serem locais afectos a serviços técnicos nos quais se considerou estarem
instalados equipamentos eléctricos, electromecânicos ou térmicos com potência total superior a 70kW.
No que diz respeito às zonas de armazenamento, estas foram subdivididas em locais de risco A e C.
Consideram-se como locais de risco C as arrecadações de produtos ou material diverso cujo volume de
armazenamento fosse superior 100 m3. Note-se que perante a complexidade que seria determinar o
volume útil de armazenamento de cada um dos compartimentos, ao que acresce o facto de não se
dispor da informação necessária para o respectivo cálculo, admitiu-se que todos aqueles que
apresentassem uma área superior a 75 m2 teriam também um volume de armazenamento superior a
100 m3. As restantes áreas de armazenamento serão locais de risco A visto que não cumprem os
critérios expostos anteriormente e o seu número de efectivos é nulo.
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Quadro 5.5 - Classificação dos locais de risco

Piso

Local de Risco

Espaços

A

- Armazéns, Arrumos, Balneários dos Funcionários

C

- Lavandaria, Rouparia, Oficina, Central Térmica

A

- Arrumos, Sala de Reuniões

B

- Salas de Congressos

C

- Casa da Caldeira

A

- Bar, Sala de Estar do Bar, Sala de Estar, Dispensa, Maleiro,
Refeitório do Pessoal, Recepção, Contabilidade

B

- Restaurante, Sala de Congressos

C

- Cozinha, Copa, Cafetaria

A

- Arrumos, Copa de Andar

E

- Quartos (272)

A

- Copa de Andar

B

Sala de Congressos, Bar, Piano Bar, Copa do Bar, Pista de
Dança

1

2

3

4 a 11

12

5.6. CONDIÇÕES EXTERIORES COMUNS
Neste ponto, serão inicialmente analisadas as condições exteriores de segurança e acessibilidade.
Sendo este um edifício com altura superior a 28 metros, as viaturas de socorro têm que ter
possibilidade de estacionamento junto à fachada do edifício. Como se pode verificar na Planta de
Implantação constante dos anexos, essa exigência é cumprida assim como aquela que se refere à
largura da via, da altura útil da via, do raio de curvatura e da inclinação máxima da via.
Quanto aos aspectos relacionados com a limitação à propagação do incêndio pelo exterior, dada a
qualidade geral da contrução deste empreendimento turístico e dado que a data de construção do
mesmo é relativamente recente, todas as exigências a esse nível estão de acordo com o constante no
regulamento técnico.
Já no que diz respeito ao abastecimento e prontidão dos meios de socorro, as exigências estão
directamente ligadas à categoria de risco mais elevada existente no edifício, definida do modo
apresentado no ponto 5.4 . Pode-se então concluir que serão necessários marcos de água junto ao lancil
dos passeios que marginam as vias de acesso, a menos de 30 m de qualquer saída do edifício. Já as
bocas-de incêndio deverão estar localizadas a uma cota de nível entre 0,6 e 1 m acima do pavimento
ou nos lancis dos passeios, uma por cada 15 m de fachada, ou fracção, quando esta exceder 7,5 m. A
alimentação deverá ser feita através da rede pública sempre que possível. Deverá ser ainda definido
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em legislação própria o grau de prontidão do socorro. O facto deste edifício estar instalado numa zona
bastante ampla e nova da cidade de Bragança, permite que todas estas exigências sejam cumpridas
com relativa facilidade.

5.7. COMPORTAMENTO AO FOGO
Neste sub-capítulo, à semelhança do que foi referido no ponto 5.3, apenas serão aboradadas as
situações para as quais se disponha de informação disponível. No caso concreto da compartimentação
geral corta-fogo, os diversos pisos devem constituir compartimentos cota-fogo diferentes que é uma
condição que é verificada neste projecto. Importa referir que esses compartimentos, para as
utilizações-tipo VI e VII, deverão ter como área máxima 1600 m2 e de acordo com as plantas
disponíveis, também essa condição é respeitada. Para a UTII, essa área, quando abaixo do plano de
referência, como é o caso, não deverá ultrapassar os 3200 m2. Mais uma vez, este projecto encontra-se
de acordo com as exigências da legislação.
A protecção dos acessos a vias de evacuação protegidas, não localizadas no piso de saída do edifício,
está correctamente feita por câmaras corta-fogo como exige o RT-SCIE.
De acordo com artigo 17º do RT-SCIE, verifica-se que o isolamento e protecção entre utilizações.tipo
distintas ( como acontece por exemplo no piso 3), deve ser feito por paredes e pavimentos cuja
resistência ao fogo seja EI/REI 120 pois a UTs em questão foram classificadas como sendo da 4ª
categoria de risco.
Recorrendo ao quadro 3.8 desta dissertação e sendo este, um edifício de altura superior a 28 m, no que
diz respeito ao isolamento e protecção das vias de evacuação, verificou-se que todas as exigências
foram cumpridas.

5.8. EVACUAÇÃO
Começando a análise pelo piso 1, sendo este um piso cujo efectivo é muito baixo, não existem grandes
preocupações ao nível da evacuação dos ocupantes.
No piso 2, o efectivo é de 993 pessoas, o que obriga a que haja 1 saída por cada 500 pessoas ou
fracção, mais uma. Assim serão necessárias 3 saídas. Como se pode verificar nas plantas em anexo,
essa situação é respeitada. Quanto à largura mínima das saídas e caminhos de evacuação, sendo
necessário 1 UP por cada 100 pessoas ou fracção, a exigência é entao de 10 UP. Nas saídas das salas
de congressos são 14 as unidades de passagem, sendo que 6 delas dão directamente para o exterior.
Ainda assim, e visto que muitas vezes estas salas são ocupadas com excessiva lotação, seria de
considerar que as duas saídas nos 2 extremos deste piso pudessem ser alargadas para 1,40 m, de modo
a possibiltar uma melhor fluência da evacuação feita por esses locais. Os caminhos de evacuação
encontram-se com a largura correcta.
Quanto ao piso 3, com um efectivo de 763 pessoas, está devidamente servido no que diz respeito ao
número de saídas. De acordo com a regulamentação, seriam exigidas, 3 saídas, condição que é
respeitada. Quanto às unidades de passagem, as exigências apontam para 8 UP na totalidade deste
piso. Mais uma vez, apesar de respeitada a legislação, seria aconselhável que as saídas nos 2 extremos,
na sala de congressos e no restaurante, assim como a saída do restaurante para a frente do edifício,
fossem alargadas de modo a possuírem 2 UP cada, isto é, uma largura de 1,40 m.
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Fig. 5.7 - Saídas do piso 3

Nos pisos onde estão inseridos os quartos, do 4 ao 11, seriam necessárias 2 saídas pois o efectivo
considerado para cada piso é de 69. O número de UP exigido é 2. Ambas as condições estão
verificadas.
O caso mais problemático da evacução deste edifício, está no piso 12. É muito complicado gerir
situações como esta em que existe um piso situado a grande altura cujo efectivo é elevado, mais
propriamente de 876 pessoas. Neste caso, exige-se que o número de unidades de passagem seja 10,
condição não verificada quando consultada a planta deste piso. Exigia-se nesta situação, a criação de
zonas de refúgio, isto é, temporariamente seguras, isolada na envolvente por paredes EI/REI 90 e
portas E 45 C, dotada de meios de 1ª e 2ª intervenção e de comunicação com o posto de segurança e
rede de telefónica pública. Como a área mínima, seria de 175,2 m2 (efectivo x 0,2), isso iria causar
grandes complicações ao nível do piso 10 que é aquele que se situa imediamente abaixo dos 28 m,
logo seria onde teriam que ser construídas essas zonas de refúgio. No sentido de diminuir a
intervenção construtiva, seria conveniente considerar os terraços do piso 12 como zonas de refúgio.
Terraços esses com mais de 200 m2 cada um que permitiriam uma gradual evacuação deste piso
através das vias verticais de evacuação existentes nos extremos do edifício. Esta solução permitiria
diminuir a área das zonas de refúgio exigidas, podendo a intervenção passar apenas por abdicar do
quarto mais próximo de cada uma dessas vias verticais para a construção das referidas zonas.

Fig. 5.8 - Saídas do piso 12
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5.9. MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO
Quanto às medidas de autoprotecção, todas as exigências referidas no quadro 3.23 desta dissertação,
são respeitadas.
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6
CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu concluir que o respeito de todas as disposições regulamentares do
RJ-SCIE, é um processo complexo que exige um conhecimento aprofundado não só do edifício mas
também do próprio regulamento. A nova regulamentação veio sem dúvida facilitar a vida de todos os
envolvidos nos processos de projecção dos edifícios, mais propriamente nas questões relativas à
segurança contra incêndio, mas é de facto bastante complicado que todos os pormenores sejam
tratados, ainda por cima com o constante crescimento técnológico e arquitectónico que este sector tem
vindo a sofrer não só em Portugal mas principalmente no estrangeiro. Hoje em dia, as obras que se
podem encontrar relativas ao sector hoteleiro atingem patamares extraordinárias e a tendência será
para que essa evolução continue.
Procurou-se também, recolher toda a informação disponível sobre os estabelecimentos hoteleiros,
nomeadamente, mostrar a evolução sofrida pelo sector hoteleiro ao longo do tempo, quais as
problemáticas associadas a cada “ocupante-tipo” dos hotéis, e fazendo mesmo algumas
recomendações a nível do comportamento que cada um deve ter quando envolvido numa situação de
emergência desta natureza.
Quanto ao caso prático, da análise realizada conclui-se que apesar de ter sido construído antes da
publicação da nova legislação, este hotel cumpre a generalidade das questões que foram alvo de
estudo. Como já referido nesta dissertação, este é um sector que, apesar de a nova legislação apenas ter
entrado em vigor no início de 2009, há muito se vinha socorrendo de legislação estrangeira de modo a
garantir uma maior segurança e conforto aos seus hóspedes. O maior problema detectado foi o caso do
piso 12. Devido à existência de um bar e uma sala de congressos num piso tão elevado, teriam que ser
garantidas melhores condições de segurança numa eventual situação de incêndio pois o efectivo
associado a esses espaços é muito elevado. A proposta de solução para esse problema foi apresentada
no capítulo 5.
No fundo, esta dissertação permitiu verificar que a prevenção é a melhor forma de diminuir a
probabilidade de ocorrência de um incêndio e, consequentemente, evitar as problemáticas do mesmo.
Os incêndios irão continuar a deflagrar, pelas mais diversas razões, e por isso é preponderante que as
medidas que visam reduzir a sua probabilidade de ocorrer sejam aplicadas até ao mais pequeno
pormenor de modo a minimizar as suas consequências.
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A1
PLANTAS, ALÇADOS, PRINCIPAL E LATERIAS, DO EDIFÍCIO
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