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b) Utilização-tipo II — espaço coberto ou ao ar livre,
altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano
de referência e a área bruta, a que se refere o quadro II;
c) Utilizações-tipo III e X — altura da utilização-tipo
e efectivo, a que se referem os quadros III e VIII, respectivamente;
d) Utilizações-tipo IV, V e VII — altura da utilização-tipo,
efectivo, efectivo em locais de tipo D ou E e, apenas para
a 1.ª categoria, saída independente directa ao exterior de
locais do tipo D ou E, ao nível do plano de referência, a
que se referem os quadros IV e VI, respectivamente;
e) Utilizações-tipo VI e IX — espaço coberto ou ao ar
livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo
do plano de referência e efectivo, a que se refere o quadro V;
f) Utilização-tipo VIII — altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efectivo, a
que se refere o quadro VII;
g) Utilização-tipo XI — altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência, efectivo e
carga de incêndio, calculada com base no valor de densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere
o quadro IX;
h) Utilização-tipo XII — espaço coberto ou ao ar livre,
número de pisos abaixo do plano de referência e densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o
quadro X.
3 — O efectivo dos edifícios e recintos corresponde
ao somatório dos efectivos de todos os seus espaços susceptíveis de ocupação, determinados de acordo com os
critérios definidos no regulamento técnico mencionado
no artigo 15.º
4 — A densidade de carga de incêndio modificada a
que se referem as alíneas g) e h) do n.º 2 é determinada
com base nos critérios técnicos definidos em despacho do
presidente da ANPC.
Artigo 13.º
Classificação do risco

1 — A categoria de risco de cada uma das utilizaçõestipo é a mais baixa que satisfaça integralmente os critérios
indicados nos quadros constantes do anexo III ao presente
decreto-lei.
2 — É atribuída a categoria de risco superior a uma dada
utilização-tipo, sempre que for excedido um dos valores
da classificação na categoria de risco.
3 — Nas utilizações de tipo IV, onde não existam locais
de risco D ou E, os limites máximos do efectivo das 2.ª e
3.ª categorias de risco podem aumentar em 50 %.
4 — No caso de estabelecimentos com uma única utilização-tipo distribuída por vários edifícios independentes,
a categoria de risco é atribuída a cada edifício e não ao
seu conjunto.
5 — Os edifícios e os recintos de utilização mista são
classificados na categoria de risco mais elevada das respectivas utilizações-tipo, independentemente da área ocupada
por cada uma dessas utilizações.
Artigo 14.º
Perigosidade atípica

Quando comprovadamente, as disposições do regulamento técnico a que se refere o artigo 15.º sejam de-

sadequadas face às grandes dimensões em altimetria e
planimetria ou às suas características de funcionamento
e exploração, tais edifícios e recintos ou as suas fracções
são classificados de perigosidade atípica, e ficam sujeitos
a soluções de SCIE que, cumulativamente:
a) Sejam devidamente fundamentadas pelo autor do
projecto, com base em análises de risco, associadas a práticas já experimentadas, métodos de ensaio ou modelos
de cálculo;
b) Sejam baseadas em tecnologias inovadoras no âmbito
das disposições construtivas ou dos sistemas e equipamentos de segurança;
c) Sejam explicitamente referidas como não conformes
no termo de responsabilidade do autor do projecto;
d) Sejam aprovadas pela ANPC.
CAPÍTULO III
Condições de SCIE
Artigo 15.º
Condições técnicas de SCIE

Por portaria do membro do Governo responsável pela
área da protecção civil, é aprovado um regulamento técnico
que estabelece as seguintes condições técnicas gerais e
específicas da SCIE:
a) As condições exteriores comuns;
b) As condições de comportamento ao fogo, isolamento
e protecção;
c) As condições de evacuação;
d) As condições das instalações técnicas;
e) As condições dos equipamentos e sistemas de segurança;
f) As condições de autoprotecção.
Artigo 16.º
Projectos e planos de SCIE

1 — A responsabilidade pela elaboração dos projectos
de SCIE referentes a edifícios e recintos classificados
na 3.ª e 4.ª categorias de risco, decorrentes da aplicação
do presente decreto-lei e portarias complementares, tem
de ser assumida exclusivamente por um arquitecto, reconhecido pela Ordem dos Arquitectos (OA) ou por um
engenheiro, reconhecido pela Ordem dos Engenheiros
(OE), ou por um engenheiro técnico, reconhecido pela
Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET),
com certificação de especialização declarada para o efeito
nos seguintes termos:
a) O reconhecimento directo dos associados das OA, OE
e ANET, propostos pelas respectivas associações profissionais, desde que comprovadamente possuam um mínimo de
cinco anos de experiência profissional em SCIE;
b) O reconhecimento dos associados das OA, OE e
ANET, propostos pelas respectivas associações profissionais, que tenham concluído com aproveitamento as
necessárias acções de formação na área específica de SCIE,
cujo conteúdo programático, formadores e carga horária
tenham sido objecto de protocolo entre a ANPC e cada
uma daquelas associações profissionais.
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2 — A responsabilidade pela elaboração dos planos de
segurança internos referentes a edifícios e recintos classificados na 3.ª e 4.ª categorias de risco, constituídos pelos
planos de prevenção, pelos planos de emergência internos
e pelos registos de segurança, tem de ser assumida exclusivamente por técnicos associados das OA, OE e ANET,
propostos pelas respectivas associações profissionais.
3 — A ANPC deve proceder ao registo actualizado dos
autores de projecto e planos de SCIE referidos nos números
anteriores e publicitar a listagem dos mesmos no sítio da
ANPC.
Artigo 17.º
Operações urbanísticas

1 — Os procedimentos administrativos respeitantes a
operações urbanísticas são instruídos com um projecto de
especialidade de SCIE, com o conteúdo descrito no anexo IV
ao presente decreto-lei, que dele faz parte integrante.
2 — As operações urbanísticas das utilizações-tipo I,
II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco, são
dispensadas da apresentação de projecto de especialidade
de SCIE, o qual é substituído por uma ficha de segurança
por cada utilização-tipo, conforme modelos aprovados pela
ANPC, com o conteúdo descrito no anexo V ao presente
decreto-lei, que dele faz parte integrante.
3 — Nas operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública, nomeadamente as referidas no artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, devem ser
cumpridas as condições de SCIE.
4 — As operações urbanísticas cujo projecto careça de
aprovação pela administração central e que nos termos
da legislação especial aplicável tenham exigências mais
gravosas de SCIE, seguem o regime nelas previsto.
Artigo 18.º
Utilização dos edifícios

1 — O pedido de autorização de utilização de edifícios ou suas fracções autónomas e recintos, referido no
artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
deve ser instruído com termo de responsabilidade subscrito
pelos autores de projecto de obra e do director de fiscalização de obra, no qual devem declarar que se encontram
cumpridas as condições de SCIE.
2 — Quando haja lugar a vistorias, nos termos dos artigos 64.º e 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, ou em virtude de legislação especial em matéria
de autorização de funcionamento, nas mesmas deve ser
apreciado o cumprimento das condições de SCIE e dos
respectivos projectos ou fichas de segurança, sem prejuízo
de outras situações previstas na legislação específica que
preveja ou determine a realização de vistoria.
3 — As vistorias referidas no número anterior, referentes
às 3.ª e 4.ª categorias de risco, integram um representante
da ANPC ou de uma entidade por ela credenciada.

das medidas de autoprotecção, a pedido das entidades
responsáveis referidas nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º
2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os
edifícios ou recintos e suas fracções das utilizações-tipo I,
II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de risco.
3 — As inspecções regulares referidas no n.º 1 devem
ser realizadas de três em três anos no caso da 1.ª categoria
de risco, de dois em dois anos no caso da 2.ª categoria de
risco e anualmente para as 3.ª e 4.ª categorias de risco.
4 — As entidades responsáveis, referidas nos n.os 3 e
4 do artigo 6.º, podem solicitar à ANPC a realização de
inspecções extraordinárias.
5 — Compete às entidades, referidas nos n.os 3 e 4 do
artigo 6.º, assegurar a regularização das condições que
não estejam em conformidade com o presente decreto-lei
e sua legislação complementar, dentro dos prazos fixados nos relatórios das inspecções referidas nos números
anteriores.
Artigo 20.º
Delegado de segurança

1 — A entidade responsável nos termos dos n.os 3 e 4 do
artigo 6.º designa um delegado de segurança para executar
as medidas de autoprotecção.
2 — O delegado de segurança age em representação da
entidade responsável, ficando esta integralmente obrigada
ao cumprimento das condições de SCIE, previstas no presente decreto-lei e demais legislação aplicável.
Artigo 21.º
Medidas de autoprotecção

1 — A autoprotecção e a gestão de segurança contra
incêndios em edifícios e recintos, durante a exploração
ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do
presente decreto-lei e legislação complementar, baseiam-se
nas seguintes medidas:
a) Medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevenção ou planos de prevenção, conforme
a categoria de risco;
b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, que
tomam a forma de procedimentos de emergência ou de
planos de emergência interno, conforme a categoria de
risco;
c) Registo de segurança onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspecção, e relação de todas as acções
de manutenção e ocorrências directa ou indirectamente
relacionadas com a SCIE;
d) Formação em SCIE, sob a forma de acções destinadas a todos os funcionários e colaboradores das entidades
exploradoras, ou de formação específica, destinada aos
delegados de segurança e outros elementos que lidam com
situações de maior risco de incêndio;
e) Simulacros, para teste do plano de emergência interno
e treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de
comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos.

Artigo 19.º
Inspecções

1 — Os edifícios ou recintos e suas fracções estão sujeitos a inspecções regulares, a realizar pela ANPC ou por
entidade por ela credenciada, para verificação da manutenção das condições de SCIE aprovadas e da execução

2 — O plano de segurança interno é constituído pelo
plano de prevenção, pelo plano de emergência interno e
pelos registos de segurança.
3 — Os simulacros de incêndio são realizados com a
periodicidade máxima, definida no regulamento técnico
mencionado no artigo 15.º

