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Orientação técnica: Medidas de Autoproteção
Registos de segurança meios de 1ª intervenção

Âmbito:

O Gabinete de Segurança no Trabalho, do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho da ARSN,
I.P. (SSST), tem vindo a desenvolver esforços na manutenção, preenchimento e atualização dos
registos de segurança inerentes às medidas de autoproteção, nos termos do decreto-lei n.º
220/2008, de 11 de novembro, na atual redação decreto-lei n.º 224/2015, de 9 de outubro e
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.
A presente Orientação Técnica surge para uniformizar procedimentos, operacionalizar e dotar
os Interlocutores de Risco (IR) de suportes de informação que irão sistematizar a informação
recolhida nos edifícios de cada Agrupamento de centro de saúde (ACeS).
São considerados equipamentos de primeira intervenção, os equipamentos de combate a
incêndio que permitam a atuação imediata sobre focos de incêndio pelos ocupantes de um
edifício e que facilitem aos bombeiros o lançamento rápido das operações de socorro.
Como meios de 1ª intervenção e de acordo com a portaria acima mencionada, temos: os
extintores de incêndio portáteis e móveis; as redes de incêndio armadas; e outros meios
(mantas de incêndio, por exemplo).
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Classes de fogos
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Classes de Fogo

De acordo com a natureza dos combustíveis que dão origem à combustão, convencionou-se
classificar em cinco categorias as diferentes classes de fogos.

Classe

Designação

Substâncias

B

Fogos que resultam da combustão de materiais
sólidos, geralmente de natureza orgânica, em
que a combustão se faz normalmente com
formação de brasas.
Fogos que resultam de combustão de líquidos ou
de sólidos liquidificáveis.

C

Fogos que resultam da combustão de gases

A

D
F

Fogos que resultam de combustão de metais
leves
Fogos que resultam de combustão de óleos
gorduras alimentares de origem animal ou
vegetal
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Madeira, tecidos, plástico,
papel, etc.
Lubrificantes, gasolina, álcool,
tintas, ceras, etc.
Butano, propano natural,
acetileno, etc.
Sódio, magnésio, titânio,
alumínio, etc.
Óleo para fritar, margarina,
etc.

Equipamentos de 1ª intervenção:
Extintores de incêndio
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Extintores de incêndio

Os extintores de incêndio são equipamentos utilizados nos primeiros estágios do fogo, são de
fácil manuseamento e permitem iniciar ações de extinção com rapidez.
No atual enquadramento do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios
(Portaria nº 1532/2008), os extintores de incêndio são obrigatórios em todo o tipo de edifícios,
com exceção dos edifícios habitacionais até 28m de altura.
A. Tipos de agentes extintores
Agentes extintores são determinadas substâncias que no estado líquido, sólido ou gasoso são
utilizadas no combate aos incêndios através de arrefecimento, abafamento, inibição ou de
forma acumulada na eliminação de mais de um componente do tetraedro do fogo.
B. Escolha do agente extintor
A escolha do melhor agente extintor depende de diferentes fatores (disponibilidade o material
de extinção, restrições e limitações do seu uso), podendo-se, no entanto, sintetizar essas
informações qualitativas de adequação para as classes de fogo, no seguinte quadro:
Classes de
Fogos
A
B
C
D

Agentes Extintores
Água
Jacto
Pulverizada

Espumas

CO2

ABC

Pó Químico
BC

Muito Bom

D

Bom

Muito Bom

Bom

NA

NA

Aceitável

Muito Bom

Bom

Muito Bom

Muito Bom

NA

NA

NA

Bom

Bom

Bom

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Muito Bom

NA

Legenda: NA – Não adequado
Fonte: NP 1800- (1981) - Segurança contra incêndios. Agentes extintores. Seleção segundo as classes de
fogos

C.

Extintores de incêndio

Um extintor de incêndio é um aparelho que contém um agente extintor, que pode ser projetado
e dirigido para o fogo pela ação de uma pressão interna. É um meio de primeira intervenção no
combate a um incêndio na sua fase inicial, podendo ser utilizado por qualquer pessoa que o
saiba manusear, logo que detete um incêndio.
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Os extintores de incêndio mais utilizados são os que se enumeram no seguinte quadro:

Tipos de Extintores

Agentes extintores utilizados
Utilizam como agente extintor água, água com

Extintores à base de água

aditivos ou agente químico húmido
Utilizam como agente extintor a neve

Extintores de dióxido de carbono (CO2)

carbónica
Utilizam como agente extintor pó químico que

Extintores de pó químico

pode ser do tipo BC, ABC e D
Utilizam como agente extintor os carbonetos

Extintores de halon

halogenados ou halons

Nota: O fabrico de halons está proibido, devido a problemas ambientais, desde 1994. Os hidrocarbonetos
halogenados existentes em extintores ou sistemas de extinção foram substituídos ou destruídos até
dezembro de 2003.
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D. Localização dos extintores
Os extintores devem ser instalados em locais bem visíveis, de fácil acesso, devidamente
sinalizados e convenientemente distribuídos.
Os extintores devem ser colocados em suporte próprio de modo a que o seu manípulo fique a
uma altura não superior a 1,2m do pavimento e localizados preferencialmente nas
comunicações horizontais ou no interior das câmaras corta-fogo, quando estas existam, no
interior de grandes espaços e junto às saídas destes. Devem ainda ser instalados de modo a
garantir que a distância a percorrer de qualquer saída de um local de risco para os caminhos de
evacuação até ao extintor mais próximo não exceda os 15m.

E. Manutenção dos extintores
A manutenção dos extintores deve contemplar as seguintes atividades:
1. Exame visual trimestral
2. Manutenção anual
3. Manutenção adicional e recarga de extintores
4. Relatório de manutenção

E1. Exame visual trimestral
Os extintores de incêndio devem ser submetidos a exames visuais trimestrais, verificando-se:
 O extintor está no local adequado e visível;
 As datas de manutenção válidas;
 O selo não está violado;
 A etiqueta de manutenção encontra-se legível e em bom estado de conservação;
 O extintor está em bom estado de conservação;
 As instruções de manuseamento estão em língua portuguesa, estão visíveis, legíveis e
não apresentam danos;
 Em caso de existência de manómetro, este está na zona verde da escala de leitura
(pressão correta).
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Estas verificações trimestrais são da responsabilidade do proprietário do equipamento, e podem
ser realizadas pelo IR, mas podem igualmente ser contratadas à empresa de manutenção de
extintores devidamente registada na Autoridades Nacional de Proteção Civil (ANPC).
O I.R. gere o processo de recolha de dados para preenchimento da lista de verificação por
extintor, e a base de dados dos meios de 1ª intervenção: cadastro e exame visual trimestral
(Anexo I e II).
Resultante das verificações trimestrais ou da manutenção anual, havendo necessidade de
substituição ou rejeição dos extintores, o IR identifica essa situação na lista de verificação
trimestral. Preenche a “Ficha de caraterização para rejeição dos extintores” (Anexo IV),
enviando-a (s) para o SSST, de forma a validar a informação. Posteriormente, o SSST devolve a
informação já validada à Unidade de Apoio à Gestão do ACES (UAG), com conhecimento do IR. A
UAG por fim envia toda a documentação à Unidade de Aprovisionamento da ARS-Norte (UA).

Até ao dia 7 do 1º mês a seguir ao fim do trimestre, o IR deve enviar ao Gabinete de Segurança
no Trabalho do SSST, da ARSN, I.P., com conhecimento ao Diretor Executivo do ACES (DE), para
inclusão da base de dados regional.
Estes documentos devem estar organizados numa pasta de arquivo (em papel ou suporte
digital) por edifício para eventuais consultas pelas entidades competentes, com compilação de
todos os registos pelo IR em sede do Aces.

E2. Manutenção Anual
Uma vez por ano, os extintores devem ser submetidos a uma manutenção, tal como prevista na
NP 4413:2012, e que envolva o manuseamento do extintor para verificação do bom estado do
agente extintor e das peças.

E3. Manutenção adicional e recarga de extintores
Os extintores de pó químico devem ser recarregados com agente extintor, de 5 em 5 anos, ou
sempre que seja detetada uma Não Conformidade (de acordo com os pressupostos
apresentados na norma NP 4413:2012).
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Os extintores de dióxido de carbono, devem ser recarregados de 10 em 10 anos e sujeitos a
prova hidráulica. Ou sempre que seja detetada uma Não Conformidade (de acordo com os
pressupostos apresentados na norma NP 4413:2012).
Estas intervenções devem ser obrigatoriamente efetuadas de acordo com a NP referida
anteriormente, por empresas de manutenção de extintores devidamente registadas na ANPC.
Esta situação poderá ser devidamente comprovada através de consulta de lista de entidades
registadas disponível na página eletrónica da ANPC e apresentação, por parte da empresa de
manutenção, do certificado previsto na NP 4413:2012.

E4. Relatórios de manutenção
Da intervenção aos extintores pela empresa de manutenção, (seja uma verificação regular, uma
manutenção anual, um recarregamento ou uma prova hidráulica), deve resultar
obrigatoriamente um relatório de manutenção que identifique a intervenção efetuada e o seu
resultado.
Este relatório deve ser entregue pela referida empresa ao proprietário do equipamento,
devendo ser assinada pelo próprio, como prova da aceitação do relatório, e pelo técnico que
efetuou a intervenção ao equipamento.
Considera-se que o relatório entregue pele empresa de manutenção deverá ser assinado pelo
DE ou Diretor do Departamento/Coordenador do Gabinete, que dará seguimento à
operacionalização das medidas propostas. Para tal, o secretário clínico da unidade funcional
recebe o relatório e envia ao DE para prova de aceitação através de validação pelo próprio.
Posteriormente, o DE despacha para a UAG, dando conhecimento ao IR do resultado da
manutenção e consultando-o para operacionalizar eventuais correções.
A cópia do relatório de manutenção validada pelo DE deve ser arquivada no dossier dos registos
de segurança do respetivo edifício.

F. Vida útil de um extintor de incêndio
A vida útil dos extintores de incêndio é definida na norma portuguesa NP 4413:2012. Esta norma
concede uma vida útil de 20 anos à generalidade dos extintores de incêndio, com exceção dos
extintores de dióxido de carbono, que têm uma vida útil de 30 anos.
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Findo, os prazos supracitados, os extintores devem ser rejeitados e substituídos por extintores
novos. Para tal deverá seguir-se o procedimento indicado no item Rejeição de Extintores.

G. Como saber se um extintor está em conformidade com a legislação e normas aplicáveis
Para saber se um extintor está em conformidade com a regulamentação aplicável, há que
verificar questões como a sua cor e as marcações que tem apostas:
Cor: os extintores de incêndio devem ser obrigatoriamente de cor vermelha. Esta
obrigatoriedade decorre da Portaria nº 1456-A/95 e das normas europeias EN 3-7 (extintores de
incêndio portáteis) e EN 1866-1 (extintores de incêndio móveis). Os extintores que não tenham
cor vermelha estão proibidos de ser submetidos a manutenção, devendo ser rejeitados e
substituídos por equipamentos conformes com as normas europeias aplicáveis.
Marcação: Os extintores de incêndio com data de fabrico posterior a maio de 2002 devem ter
aposta marcação CE. Esta marcação deve ter por baixo um número, que identifica o organismo
notificado que atestou a conformidade do equipamento. Para além disso, os extintores devem
ter aposto o ano de fabrico, a identificação do fabricante e do número de série ou de lote e a
marca de ensaio de pressão. Para além destas marcações, os extintores de incêndio devem
ainda possuir um rótulo, em língua portuguesa, em conformidade com a norma EN 3-7, no caso
dos extintores portáteis, e com a norma EN 1866-1 (no caso dos extintores móveis). O rótulo
deve fazer referência à norma aplicável.

Aquisição de extintores novos
Sempre que é necessário adquirir um extintor novo, pela sua inexistência ou inadequação a UAG
solicita validação ao IR sobre a adequação do agente extintor necessário à classe de fogo onde o
mesmo será alocado.
O IR preenche a “Ficha de Caraterização para Aquisição de Extintor” (Anexo III), envia os
documentos para o SST, de forma a validar a informação. Posteriormente, o SST devolve a
informação já validada ao IR que reenvia à respetiva UAG. Esta, por fim, envia toda a
documentação à UA.
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Rejeição de extintores e sua substituição
Os extintores que necessitem ser substituídos por não apresentarem as características previstas
pela NP 4413:2012 de Segurança Contra Incêndios e Manutenção de Extintores, devem ser
previamente validados pelo Gabinete de Segurança no Trabalho, do Serviço de Segurança e
Saúde no Trabalho (SSST) e a Unidade de Aprovisionamento (UA), da ARS Norte, I.P..
a)

Como?

Resultante das verificações trimestrais ou da manutenção anual, havendo necessidade de
substituição dos equipamentos (extintores), o IR preenche a “Ficha de Caraterização para
Rejeição de Extintor” (Anexo IV), que por sua vez envia os documentos para o SST, de forma a
validar a informação. Posteriormente, o SST devolve a informação já validada ao IR que deverá
reenviar a informação à respetiva UAG. A UAG por fim envia toda a documentação à Unidade de
Aprovisionamento da ARS-Norte.

b)

Pontos a verificar:

Os pontos a verificar constam da lista de conformidades da inspeção visual trimestral.
De forma a identificar os extintores não conformes, deverão ser verificados os pontos abaixo
referenciados, utilizando-se a ficha de caraterização para a rejeição de extintor (Anexo IV):
 O ano de fabrico anterior a 1999 ou vida útil superior a 20 anos para a generalidade dos
extintores de incêndio e vida útil superior a 30 anos para os extintores de dióxido de
carbono.
 Ausência de Marcação CE;
 Manómetro e o ponteiro fora da zona verde;
 Ausência da punção do ano de fabrico;
 Etiqueta de manutenção não legível e fora do prazo de validade;
 Selo não íntegro;
 Mau estado de conservação (ex. presença de ferrugem, não estarem amolgados,…);
 Ausência de identificação do fabricante.
Em caso de não conformidade, como já referido anteriormente, deverá ser preenchida a Ficha
de caraterização para a rejeição (Anexo IV).
Na Ficha de caraterização para a rejeição de extintor deve ainda ser sinalizado se a unidade de
saúde possui definidas as Medidas de Autoproteção e Plano de Segurança Interno.
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Equipamentos de 1ª intervenção:
Bocas-de-incêndio do tipo carretel
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Bocas-de-incêndio do tipo carretel
As bocas-de-incêndio do tipo carretel fazem parte da rede privativa de incêndio dos edifícios e
são constituídas por uma mangueira semirrígida, munida de uma agulheta, permitindo desta
forma o combate a incêndios pela aplicação de água.
O carretel é constituído pelos seguintes elementos:
 Fonte de Abastecimento: regra geral a fonte de abastecimento de água dos carretéis de
incêndio é a rede pública. No entanto, nos casos em que o abastecimento público não
consegue garantir as condições de pressão e caudal necessárias, o abastecimento de
água é assegurado por um depósito privativo associado a um sistema de pressurização.
 Mangueira: A mangueira permite que a água utilizada no combate às chamas possa ser
transportada até ao local do incêndio.
 Tambor: O tambor permite arrumar a mangueira para que esta possa ser guardada,
ocupando o menor espaço possível.
 Agulheta: É o componente que está montado na extremidade da mangueira e que serve
para controlar a forma como a água é utilizada no combate ao incêndio. Além de
permitir direcionar a água, ou espuma, oferece também a possibilidade de controlar a
forma como a água é libertada sobre as chamas, se em forma de jato ou se pulverizada.
A. Em que situações são obrigatórias as boca-de-incêndio do tipo carretel
De acordo com o Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios as bocas-deincêndio do tipo carretel devem encontrar-se devidamente distribuídas e sinalizadas e são
obrigatórias nas:
-

Nas utilizações-tipo II (estacionamentos), III (administrativos), IV (escolares), V
(hospitalares e lares de idosos), VII (hoteleiros e restauração), VIII (comerciais e gares de
transporte), VI (espetáculos e reuniões públicas) e XII (industriais, oficinas e armazéns),
da 2ª categoria de risco ou superior, com exceção das disposições específicas para as
utilizações-tipo VII e VIII constantes do título VIII.

-

em estacionamentos cobertos da 1ª categoria de risco de área superior a 500m 2, em
edifícios habitacionais (UT I), edifícios desportivos e de lazer (UT IX) e museus e galerias
de arte (UT X) da 3ª categoria de risco ou superior e em locais que possam receber mais
de 200 pessoas.
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B. Localização das bocas-de-incêndio do tipo carretel
Devem estar localizadas:


nos caminhos horizontais de evacuação junto à saída para os caminhos verticais, a uma
distância inferior a 3m do respetivo vão de transição; e



junto à saída de locais que possam receber mais de 200 pessoas.

As bocas-de-incêndio devem ainda ser instaladas de modo que:


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



os carretéis de tambor fixo são exclusivamente para instalação à face da parede e
possuem guia de roletes omnidirecional;



os carretéis encastrados, com ou sem armário, são do tipo de rodar ou de pivotar;



os armários são sempre do tipo homologado em conjunto com o carretel e a respetiva
porta, instalada à face da parede ou saliente desta, de modo a que possa rodar 170º na
sua abertura.



a eixo com os carretéis, quer sejam instalados ou não em armário, existe um espaço
desimpedido e livre de quaisquer elementos que possam comprometer o seu acesso ou
a sua manobra, com um raio mínimo de 1m e altura de 2m.



garantam que o comprimento das mangueiras utilizadas permite atingir, por uma
agulheta, uma distância não superior a 5m de todos os pontos do espaço a proteger, e
de modo que a distância entre as bocas não seja superior ao dobro do comprimento das
mangueiras utilizadas.

C. Manutenções das bocas-de-incêndio do tipo carretel
A manutenção das bocas-de-incêndio do tipo carretel deve contemplar:
1. Exame visual trimestral
2. Manutenção anual
3. Manutenção adicional
4. Relatório de manutenção

C1. Exame visual trimestral
Trimestralmente deve realizar-se um exame visual às bocas-de-incêndio do tipo carretel, sendo
esta responsabilidade do proprietário do equipamento.
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Estas verificações podem ser realizadas pelo IR, ou igualmente ser contratadas à empresa de
manutenção de extintores devidamente registada na ANPC.
O IR gere o processo de recolha de dados para preenchimento da lista de verificação por bocade-incêndio do tipo carretel, e a base de dados dos meios de 1ª intervenção: cadastro e exame
visual trimestral (Anexo V e VI).
Na verificação trimestral o exame visual deve incluir os aspetos a seguir mencionados:
 Punção de ano de fabrico;
 Marcação CE;
 Tambor de cor vermelha;
 Visível e sinalizada;
 Etiqueta de manutenção legível e em bom estado de conservação;
 Prazo de validade;
 Selo íntegro;
 Estado de conservação do tambor, mangueira e acessórios (ex, chave);
 Identificação do fabricante.

O IR preenche uma lista de verificação por boca-de-incêndio, e preenche a base de dados dos
meios de 1ª intervenção: cadastro e exame visual trimestral (Anexo V e VI).
Estes documentos devem estar organizados numa pasta de arquivo (em papel ou suporte
digital) por edifício para eventuais consultas pelas entidades competentes, com compilação de
todos os registos pelo IR em sede do Aces.

C.2 Manutenção anual
As bocas-de-incêndios do tipo carretel devem ser submetidas a manutenção anual, em
conformidade com a norma EN 671-3 e por empresas devidamente registadas na ANPC, na área
da manutenção de sistemas de extinção por água, situação que deve ser comprovada mediante
consulta de lista de entidades registadas disponível na página eletrónica da ANPC.
Esta manutenção anual, para além dos aspetos verificados no exame visual trimestral, deve
incluir a verificação de:
 Os carretéis de mangueira funcionam corretamente. (Para isso deve desenrolar por
completo a mangueira do carretel, colocar a agulheta na posição de fechada, abrir a
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válvula do carretel e experimentar a agulheta nas posições de jato e nevoeiro);
 O carretel não tem fugas de água e os seus acessórios (válvula, agulheta, abraçadeiras,
ligações roscadas) se mantêm em posição;
 As bombas principais arrancam e não existe qualquer problema visível no grupo de
bombagem, quando aplicável.

Após a intervenção é recomendado que a boca-de-incêndio do tipo carretel seja protegida com
um selo de segurança e marcada com uma etiqueta de “INSPECIONADO” pela pessoa
responsável pelo trabalho efetuado. Nesta etiqueta deve constar o nome e a morada da
empresa responsável pela intervenção do equipamento, a identificação da pessoa responsável
pela execução do serviço e a data em que foi realizada a intervenção.

C3. Manutenção adicional
Complementarmente, de 5 em 5 anos, as mangueiras devem ser submetidas à pressão máxima
de serviço, de acordo com a norma EN 671-1.
O teste deverá ser realizado por empresas que cumpram com os requisitos descritos na
manutenção anual.

C4. Relatório de manutenção
Da intervenção das bocas-de-incêndios, seja uma inspeção ou manutenção, deve resultar
obrigatoriamente um relatório de manutenção.
Este relatório deve ser entregue pela empresa de manutenção ao proprietário do equipamento,
devendo ser assinada pelo proprietário, como prova da aceitação do relatório, e pelo técnico
que efetuou a intervenção ao equipamento.
Considera-se que o relatório entregue pele empresa de manutenção deverá ser assinado pelo
DE ou Diretor do Departamento/Coordenador do Gabinete, que dará seguimento à
operacionalização das medidas propostas. Para tal, o secretário clinico da unidade funcional
recebe o relatório e envia ao DE para prova de aceitação através de validação pelo próprio.
Posteriormente, o DE despacha para a UAG, dando conhecimento ao IR do resultado da
manutenção e consultando-o para operacionalizar eventuais correções.
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Estes documentos devem estar organizados numa pasta de arquivo (em papel ou suporte
digital) por edifício para eventuais consultas pelas entidades competentes, com compilação de
todos os registos pelo IR em sede do Aces.

D. Como saber se um carretel está em conformidade com a legislação e normas aplicáveis
Para saber se uma boca-de-incêndio do tipo carretel está em conformidade com a
regulamentação aplicável, há que verificar questões como a sua cor e as marcações que tem
apostas:

Cor: o tambor das bocas-de-incêndio do tipo carretel deve ser de cor vermelha.

Marcações: as bocas-de-incêndio do tipo carretel devem ter aposta marcação CE, a qual deve
ser acompanhada da identificação do organismo notificado de certificação, da identificação do
fabricante, dos dois últimos dígitos do ano em que a marcação CE foi aposta, do número do
certificado de conformidade CE, da referência à norma EN 671-1, da descrição do produto e sua
utilização prevista (incluindo o nome genérico, o diâmetro interior da mangueira e o seu
comprimento, o tipo de agulheta, o ângulo de difusão cónico e o diâmetro equivalente da
agulheta).
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Equipamentos de 1ª intervenção:
Registos de Segurança
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Registos de segurança meios de 1ª intervenção
Os registos de segurança dos meios de 1ª intervenção devem manter-se atualizados e são da
responsabilidade do proprietário dos equipamentos.
Os registos de segurança podem ser realizados pelo IR, mas podem igualmente ser contratadas
à empresa de manutenção de extintores devidamente registada na ANPC.
O gabinete de Segurança no Trabalho tem vindo a reunir esforços no sentido de uniformizar os
procedimentos de registo de segurança dos meios de 1ª intervenção, neste sentido devem ser
preenchidos e mantidos atualizados os documentos e sistemas de recolha de informação a
seguir indicados e constantes dos anexos.
1. Registo de segurança de extintores de incêndio:
1.1. Lista de verificação trimestral de extintores de incêndio (anexo I).
1.2. Base de dados de recolha de informação sobre o cadastro dos extintores de
incêndio, suporte em excel (anexo II).
1.3. Ficha de caracterização para a aquisição de extintor (anexo III).
1.4. Ficha de caraterização para a rejeição de extintor (anexo IV).

2. Registo de segurança de bocas-de-incêndio do tipo carretel:
2.1. Lista de verificação trimestral de bocas-de-incêndio do tipo carretel (anexo V).
2.2. Base de dados de recolha de informação sobre o cadastro de bocas-deincêndio do tipo carretel, suporte em excel (anexo VI).

3. Registos de segurança dos relatórios de manutenção:
3.1. Relatórios de manutenção entregues pelas empresas de manutenção/arquivo.
3.2. Preenchimento dos formulários de registo de ocorrências relevantes (anexo
VII):
3.2.1. Vistorias, Inspeções e Fiscalizações;
3.2.2. Anomalias das instalações técnicas;
3.2.3. Anomalias nos equipamentos e sistemas de segurança;
3.2.4. Relatórios de ocorrências.
Trimestralmente o Interlocutor de Risco, do Gabinete de Segurança no Trabalho, do SSST da
ARSN, I.P., com certificado de aptidão profissional de Técnico Superior de Segurança no
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Trabalho, remete ao Gabinete de Segurança no Trabalho os dados decorrentes dos registos
supracitados, para que sejam incluídos numa base de dados de âmbito regional, que se manterá
actualizada e permitirá prever os encargos futuros com a manutenção dos diferentes
equipamentos de manutenção, servindo de apoio à decisão.
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Anexo I – Lista de verificação trimestral de extintores de incêndio,
suporte em excel

Anexo II – Base de dados de recolha de informação sobre o cadastro dos
extintores de incêndio, suporte em excel
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Base de dados de recolha de informação sobre o cadastro dos extintores de incêndio, suporte em excel

Técnico que
efetuou a
manutenção

Contacto da
empresa de
manutenção

Empresa que
efetua a
manutenção

Sinalização de
segurança

Data da próxima
revisão

Data da última
manutenção
anual

Data Carga

Identificação do
fabricante

Data Fabrico

Adequado Classe
de Fogo

Capacidade

Tipo de Extintor

(N.º Interno do
ACeS)

Código de
Identificação do
Extintor

Localização

Unidade
Funcional

ACES

CADASTRO EXTINTORES DE INCÊNDIO

Instruções:
Deve preencher uma linha por cada extintor existente.
Preencher: C - Conforme; NC - Não conforme.
Localização: identificação espacial do extintor. Codificação: N.º Piso_proximidade. Ex: Piso 0_Junto à entrada do edifício
Código de Identificação do Extintor: Centro de custos (n.º atribuído à Unidade) + n.º sequencial (a contagem inicia-se no n.º 1 e segue numeração sequencial nas unidades
de saúde, não havendo números repetidos)
Número Interno do ACeS: Caso exista e seja útil. Se não, manter a coluna em branco.
Acrescentar o número de linhas necessárias.
Não alterar a configuração, apenas poderá realizar o ajuste automático na horizontal, aumentando a largura das colunas para que o texto seja visível.
Após preenchimento trimestral e até ao dia 7 do 1º mês a seguir ao fim do trimestre, o Interlocutor de Risco deve enviar ao Gabiente de Segurança no Trabalho do SSST, da
ARSN, I.P., com conheceimento ao Diretor Executivo do ACES e Coordenadora do SSST, para inclusão da base de dados regional
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Instruções
manuseamento
em português

Manómetro
dentro da Zona
Verde

Corpo Extintor
em Bom Estado

Selo íntegro

Etiqueta
Legível/bom
estado
conservação

Acesso
desobstruído

Cor vermelha

Marcação CE

Sinalizado

Visível

Colocado em
suporte próprio

Manípulo a
altura não
superior a
1,20m

Local Adequado

Manutenção
válida à data

Data da
Inspeção
trimestral

EXAME VISUAL TRIMESTRAL EXTINTORES DE INCÊNDIO

Instruções:
Deve preencher uma linha por cada extintor existente.
Preencher: C - Conforme; NC - Não conforme.
Acrescentar o número de linhas necessárias.
Não alterar a configuração, apenas poderá realizar o ajuste automático na horizontal, aumentando a largura das colunas para que o texto seja visível.
Após preenchimento trimestral e até ao dia 7 do 1º mês a seguir ao fim do trimestre, o Interlocutor de Risco deve enviar ao Gabinete de Segurança no
Trabalho do SSST, da ARSN, I.P., com conhecimento ao Diretor Executivo do ACES e Coordenadora do SSST, para inclusão da base de dados regional.
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Anexo III - Ficha de caracterização para a aquisição de extintor
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTOR
Departamento/ ACES

Data preenchimento:

Serviço/Unidade de Saúde

Responsável preenchimento (legível):
Contato:

Morada
E-mail
Agente extintor

Peso

Nº identificação extintor
Localização do extintor

Item

Objetivos de análise

C

1.

Adequação ao local

2.

Ausência de outro extintor num raio de 15m

3.

Outro motivo

NC

Observações
Analisar o agente extintor versus
classe de fogo da envolvente

Segundo NP 4413/2012 de Maio

Necessário adquirir sinalização de segurança para identificação do extintor? Sim __ Não__
Necessário de adquirir suporte? Sim ___ Não ___
Necessário fixar o suporte e o extintor a 1,20m? Sim __ Não ___

A unidade de saúde possui definidas as Medidas de Autoproteção? Sim _ Não _
A unidade de saúde possui Plano de Segurança Interno? Sim _ Não _
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Anexo IV - Ficha de caraterização para a rejeição de extintor
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO PARA REJEIÇÃO DE EXTINTOR
Departamento/ ACES

Data preenchimento:

Serviço/Unidade de Saúde

Responsável preenchimento (legível):
Contato:

Morada
E-mail
Agente extintor

Peso

Empresa manutenção

Nº identificação extintor

Localização do extintor

Item
1.

Objetivos de análise
Fabricado após 1999 e apresenta
marcação CE
Possui manómetro estando o ponteiro

2.

3.

4.

dentro da zona verde

Observações
Se fabricado antes 1999 e sem marcação
CE deve ser encaminhado para rejeição
Se manómetro fora de zona verde:
contatar empresa de manutenção para
verificação.

Tipo:_______________________

número de fabrico, assim como o ano de

Ano de fabrico:____________

fabrico e identificação do fabricante

N.º série: ________________

Possui etiqueta de manutenção legível e

Validade:___________

dentro do prazo de validade

Última manutenção:________

Possui

selo

com

indicação

de

O selo encontra-se violado
Apresentação externa encontra-se em

6.

NC

Possui indicação do tipo, série ou lote e

“Rejeitado”
5.

C

bom estado de conservação (ex. ausência

Se a etiqueta não se apresentar legível
ou prazo ultrapassado: contatar empresa
de manutenção para verificação.

Se violado: contatar empresa de
manutenção para verificação.
Descreva estado da apresentação e
anexe foto:

de ferrugem, amolgados…)

7.
8.

O Extintor encontra-se sinalizado
O manípulo do extintor encontra-se a
1,20m do pavimento.

Se não sinalizado, solicitar
aquisição de sinalética.
Se não, solicitar a correta
afixação.

Segundo NP 4413/2012 de Maio

A unidade de saúde possui definidas as Medidas de Autoproteção? Sim _ Não _
A unidade de saúde possui Plano de Segurança Interno? Sim _ Não _
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Anexo V – Lista de verificação trimestral de bocas-de-incêndio do tipo
carretel, suporte em excel

Anexo VI – Base de dados de recolha de informação sobre o cadastro de
bocas-de-incêndio do tipo carretel, suporte em excel
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CADASTRO BOCAS-DE-INCÊNDIO DO TIPO CARRETEL

ACES

Unidade
Funcional

Localização

Código de
Identificação
da boca-deincêndio tipo
carretel

(N.º Interno do
ACeS)

Data da
última
manutenção
anual

Data da
próxima
revisão

Empresa que
efetua a
manutenção

Contacto da
empresa de
manutenção

Técnico que
efetuou a
manutenção

Instruções:
Deve preencher uma linha por cada boca-de-incêndio do tipo carretel existente.
Preencher: C - Conforme; NC - Não conforme.
Localização: identificação espacial do extintor. Codificação: N.º Piso_proximidade. Ex: Piso 0_Junto à entrada do edifício
Código de Identificação do Extintor: Centro de custos (n.º atribuído à Unidade) + n.º sequencial (a contagem inicia-se no n.º 1 e segue numeração sequencial nas unidades
de saúde, não havendo números repetidos)
Número Interno do ACeS: Caso exista e seja útil. Se não, manter a coluna em branco.
Acrescentar o número de linhas necessárias.
Não alterar a configuração, apenas poderá realizar o ajuste automático na horizontal, aumentando a largura das colunas para que o texto seja visível.
Após preenchimento trimestral e até ao dia 7 do 1º mês a seguir ao fim do trimestre, o Interlocutor de Risco deve enviar ao Gabinete de Segurança no Trabalho do SSST, da
ARSN, I.P., com conhecimento ao Diretor Executivo do ACES e Coordenadora do SSST, para inclusão da base de dados regional.
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Instruções:
Deve preencher uma linha por cada boca-de-incêndio do tipo carretel existente.
Preencher: C - Conforme; NC - Não conforme.
Acrescentar o número de linhas necessárias.
Não alterar a configuração, apenas poderá realizar o ajuste automático na horizontal, aumentando a largura das colunas para que o texto seja visível.
Após preenchimento trimestral e até ao dia 7 do 1º mês a seguir ao fim do trimestre, o Interlocutor de Risco deve enviar ao Gabinete de Segurança no
Trabalho do SSST, da ARSN, I.P., com conhecimento ao Diretor Executivo do ACES e Coordenadora do SSST, para inclusão da base de dados regional.
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Teste (data)

Tipo de agulheta

Comprimento da
mangueira

Diâmetro interior
da mangueira

Etiqueta legível
/bom estado
conservação
Acessórios em
Bom Estado
(mangueira, bico,
chave)

Acesso
desobstruído

Tambor de cor
vermelha

Número de
certificado
conformidade CE

Dois últimos
dígitos do ano
marcação CE

Marcação CE

Sinalizado

Visível

Manipulo de
manobra a altura
não superior a 1,5
m

Local Adequado

Punça de selo
"inspecionado"

Manutenção válida
à data

Data da Inspeção
trimestral

EXAME VISUAL TRIMESTRAL BOCAS-DE-INCÊNDIO DO TIPO CARRETEL

Anexo VII - Registos de segurança dos relatórios de manutenção e de
registo de ocorrências relevantes
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

REGISTOS DE SEGURANÇA

O Delegado de Segurança deve garantir a existência de registos de segurança, destinados à inscrição de
ocorrências relevantes e ao arquivo de relatórios relacionados com a segurança contra incêndio do edifício.
Estes registos serão constituídos pelos relatórios a seguir indicados e cujos modelos são apresentados neste
capítulo.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:

Página

Conselho Diretivo da ARSN, I.P.

1

Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:

Página

Conselho Diretivo da ARSN, I.P.

2

Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

N.º 1

Relatórios de Vistorias, Inspeção ou Fiscalização

Neste número serão afixados os relatórios inspeções e fiscalizações das condições de segurança realizadas por
entidades externas, nomeadamente pelas autoridades competentes.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:

Página

Conselho Diretivo da ARSN, I.P.
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Vistorias, Inspeções e Fiscalizações
Folha n.º

Pág.
Ref.ª relatório ¹

Data
(d/m/ano)

Vistorias / Inspeções / Fiscalizações
Outros

Vistorias

Inspeções

anexos ²

Fiscalizações

Entidade
competente

Custo
Nome

Observ.

Rúbrica

Função

¹ Assinalar a situação aplicável e a referência do relatório. Anexar os relatórios das entidades competentes. O relatório da vistoria, inspeção ou fiscalização, feito pela entidade competente,
deverá conter a respetiva descrição e resultado.
² Referir quais, por exemplo, certificados, guias, folhas de obra, entre outros.
Notas
1 - As vistorias realizam-se para verificação dos projetos a fim de atribuir a licença de utilização (antes da entrada em funcionamento do estabelecimento) ou para verificação do cumprimento
dos projetos de alterações, dos estabelecimentos já licenciados.
2 - As inspeções regulares são feitas para verificar o cumprimento das condições de segurança contra incêndio, ao longo da vida útil dos Estabelecimentos.
3 - As fiscalizações são efetuadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, Municípios da área territorial, (1.ª categoria de risco) e pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:

Página
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

N.º 2

Relatórios de Anomalias

A informação sobre as anomalias observadas nas operações de verificação, conservação ou manutenção das
instalações técnicas, dos sistemas e dos equipamentos de segurança, incluindo a sua descrição, impacte, datas
da sua deteção e duração da respetiva reparação, encontra-se disposta neste número.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Relatórios de Anomalias nas Instalações Técnicas
Folha n.º

Pág.
Intervenção realizada

Data
Instalação ¹

Ref.ª relatório ²

Anomalia

Local

d/m/ano

Custo
Empresa

Nome

Observ.

Função

¹ Identificar a instalação:
- Instalação de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis; - Instalação de aquecimento; - Instalação de confeção e de conservação de alimentos; - Evacuação
de efluentes de combustão; - Ventilação e condicionamento de ar; - Ascensores; - Instalação de energia elétrica.
² Anexar os relatórios:
Os relatórios devem incluir, relativamente à anomalia: a sua descrição, impacte, data da sua verificação e duração da respetiva reparação.

Relatórios de Anomalias nos Equipamentos e Sistemas de Segurança
Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:

Página

Conselho Diretivo da ARSN, I.P.

6

Rúbrica

Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Folha n.º

Pág.
Intervenção realizada

Data
Instalação ¹

Ref.ª relatório ²

Anomalia

Local

d/m/ano

Custo
Empresa

Nome

Observ.

Função

¹ Identificar o equipamento ou sistema de segurança:
- Sinalização de Segurança; - Iluminação de Emergência; - Sistema de deteção, alarme e alerta; - Sistema de controlo de fumo; - Meios de intervenção; - Sistemas fixos de
extinção automática de incêndios; - Sistemas de cortina de água; - Deteção automático de gás combustível; - Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios;
- Posto de segurança; - Controlo de poluição de ar; - Portas corta-fogo; - Selagens; - Comandos dos sistemas e equipamentos de segurança (como por exemplo: retentores de
portas, fecho de portas, abertura e fecho de registos, de desenfumagem, entre outros).
² Anexar os relatórios.
Os relatórios devem incluir, relativamente à anomalia: a sua descrição, impacte, data da sua verificação e duração da respetiva reparação.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Conselho Diretivo da ARSN, I.P.
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Rúbrica

Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

N.º 3

Registos de Manutenção

A informação sobre as ações de manutenção efetuadas em instalações técnicas, dos sistemas e dos
equipamentos de segurança, com indicação do elemento intervencionado, tipo e motivo de ação efetuada, data e
responsável encontram-se dispostas em seguida.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Relação das Ações de Manutenção nas Instalações Técnicas
Folha n.º

Pág.
Intervenção realizada

Data
Instalação ¹

Ref.ª relatório ²
d/m/ano

Custo
Empresa

Nome

Observ.

Rúbrica

Função

¹ Identificar a instalação:
- Instalação de armazenamento e utilização de líquidos e gases combustíveis; - Instalação de aquecimento; - Instalação de confeção e de conservação de alimentos; - Evacuação de
efluentes de combustão; - Ventilação e condicionamento de ar; - Ascensores; - Instalação de energia elétrica.
² Anexar os relatórios.
Os relatórios devem indicar os elementos intervencionados, tipo de ação efetuada, motivo, data e responsável.
Nota: A manutenção das instalações técnicas em geral está fora do âmbito da regulamentação da segurança contra incêndio. No entanto, todas as operações de manutenção deverão ser
registadas, sendo desejável que se mantenha o bom estado de conservação das mesmas.
Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

N.º 4

Relatórios de Ocorrências

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Relatório de Ocorrências
Descrição da Ocorrência:

Medida(s) Preventiva(s):

Ação(ões) Corretiva(s):

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Data/ Assinatura
Notas
1 - Os relatórios de ocorrências incluem por exemplo: falsos alarmes, focos de incêndio, intervenção dos bombeiros,
avarias nos sistemas e equipamentos de segurança, acidentes de trabalho, entre outros.
2 - Todas as ocorrências devem ter um relatório onde conste, no mínimo, a sua descrição, data do acontecimento e, caso
tenham sido tomadas posteriormente, as medidas preventivas ou corretivas.

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Relatórios de Ocorrências
(Incidentes, Acidentes e Avarias)
Folha n.º

Pág.
Intervenção realizada

Data
Ocorrência ¹

Hora

Ref.ª relatório ²

Local

(d/m/ano)

Custo
Empresa

Nome

Função

¹ Como por exemplo a ocorrência de falsos alarmes, focos de incêndio, intervenção da equipa de segurança ou a intervenção dos bombeiros.
² Anexar os relatórios.
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SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Obs.

Rúbrica

Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

N.º 6

Cópia dos Relatórios de Intervenção

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Cópia dos Relatórios de Intervenção
Hora
Data

Tipo de Intervenção

Anexo
Início

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Fim

Aprovado por:
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Edição:
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Registos de Segurança
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Revisão:
0
Data:
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N.º 7

Relatórios das Ações de Formação

Elaborado por:
SST da ARSN, I.P.

Revisto por:

Aprovado por:
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Edição:
A

Registos de Segurança
ACES

Revisão:
0
Data:

Unidade Saúde

Relatórios das Ações de Formação
Folha n.º

Pág.
Ação de formação

Data
Ref.ª relatório ¹
(d/m/ano)

Empresa/
Formação

Função do

Nome

Formador

interna ²

¹ Anexar os relatórios, incluindo o nome e rubrica dos formandos.
² Indicar o nome da empresa ou do departamento interno.
³ Por exemplo formação inicial em SCIE ou uso de meios de 1.ª intervenção.

Elaborado por:
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Tipo de

Formandos

Ação ³

(n.º)

Local
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Página

Conselho Diretivo da ARSN, I.P.

17

Custo

Obs.

Rúbrica

