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2. INTRODUÇÃO E ÂMBITO 

O Plano de Segurança Interno do Instituto Gulbenkian de Ciência (adiante designado por IGC), 
contempla aspetos relacionados com toda a estrutura preventiva e interventiva na área da 
segurança. A sua organização é modular de forma a permitir uma fácil atualização sempre que 
necessário.  

O presente Plano de Segurança Interno tem por objetivo limitar os riscos de ocorrência e 
desenvolvimento de incêndios e de outras situações que possam afetar significativamente a 
instalação e foi elaborado de forma a dar cumprimento aos requisitos legais em vigor. 

O presente documento integra os seguintes capítulos: 

 

Capítulo Título 

1 Gestão Administrativa do Plano de Segurança Interno 

2 Organização dos Registos de Segurança 

3 Plano de Prevenção  

4 Plano de Emergência Interno 

5 Anexos 

 
 
A revisão 0 (versão original) do Plano de Segurança Interno foi elaborada com o apoio da 
Consulsafety, Lda. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DENOMINAÇÃO  Instituto Gulbenkian de Ciência 

ENDEREÇO POSTAL: Rua Quinta Grande 6, 2780-156 Oeiras 

CONCELHO / DISTRITO: Oeiras / Lisboa 

 
 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

5 de 11 

Setembro 2019 

Revisão: 1 

Plano de Segurança 
PLANO DE SEGURANÇA 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO – TIPO E CATEGORIA DE RISCO 

Para o cálculo da Categoria de Risco são ponderados os elementos constantes dos quadros do 
anexo III do Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto Lei n.º 224/2015, encontrando-se o 
cálculo da determinação da categoria de risco no relatório especifico que integra o anexo 1. 

De acordo com os critérios referidos os edifícios correspondem à 2.ª categoria de risco. 

 

2.3 DATA DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO 

O IGC foi criado em 1961 pela Fundação Calouste Gulbenkian e entrou em funcionamento em 
1962. 

 

2.4 RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA E DELEGADO DE SEGURANÇA 

A função de Responsável de Segurança (RS), no âmbito do regime jurídico de segurança contra 
incêndio, é exercida pelo Diretor-Adjunto do IGC, com responsabilidade de manutenção das 
condições de segurança contra risco de incêndio e implementação das medidas de autoproteção 
aplicáveis. 
 

Responsável pela Segurança (RS) Diretor-Adjunto do Instituto Gulbenkian da 
Ciência 

 
O RS tem ainda competência para designar um ou mais Delegados de Segurança para executar 
as medidas de autoproteção. O Responsável pela Segurança delega competências e autoridade 
nos Delegados de Segurança por si designados que agem em sua representação:  
 

Delegado de Segurança 
(DS) Diretor de Biossegurança 

Equipa de Segurança 
Vigilantes (Segurança – Prestador de Serviços) 

Todos os elementos que desenvolvem atividade no 
IGC, com formação em 1ª intervenção, primeiros 
socorros e evacuação 

 

A identificação dos elementos que integram a estrutura de prevenção do IGC encontra-se em 
anexo 10. 

De forma a constituir uma capacidade credível para concretizar as medidas de autoproteção 
existe, durante o período de funcionamento do estabelecimento, uma Equipa de Segurança, com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Calouste_Gulbenkian
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um número superior ao mínimo de 8 elementos, composta pelos elementos com formação em 1ª 
intervenção, primeiros socorros e evacuação e chefiada pelo DS.  

A Equipa de Segurança exerce atividades de rotina e controlo no âmbito da prevenção de 
incidentes e de emergências. 

As principais funções e responsabilidades asseguradas pelos elementos da organização de 
segurança, para prevenção de emergências, são descritas no quadro seguinte: 
 

Elemento 
Principais funções e responsabilidades dos elemento da organização de segurança 

para prevenção de emergências 

Responsável 
de Segurança 

• Providenciar as condições necessárias à elaboração, implementação e atualização 
das medidas de autoproteção/plano de segurança; 

• Estabelecer a organização de segurança necessária à implementação das medidas de 
autoproteção, responsabilizando os seus elementos relativamente ao cumprimento 
das atribuições que lhe forem cometidas; 

• Assegurar os meios materiais e humanos necessários, bem como a respetiva 
formação, de modo a que possam desempenhar as suas funções; 

• Assegurar o cumprimento do plano de prevenção, designadamente, dos 
procedimentos de segurança em trabalhos que envolvam risco agravado de incêndio 
ou explosão, e acompanhar os resultados de inspeções, auditorias e outros 
indicadores da sua implementação; 

• Testar a operacionalidade do plano de emergência interno através da realização de 
simulacros, realizados nos prazos estabelecidos; 

• Acompanhar a implementação das ações necessárias à regularização de não 
conformidades detetadas nas inspeções de segurança, nos prazos estipulados.  

• Facultar o acesso das entidades competentes à documentação e aos espaços do 
estabelecimento, para efeitos de inspeção, vistoria ou fiscalização; 

• Garantir que é prestada toda a colaboração solicitada durante a intervenção dos 
socorros externos. 

Delegados de 
Segurança 

• Executar as medidas de autoproteção, em conformidade com a legislação em vigor, 
tendo presente as especificidades das atividades e das instalações/espaços; 

• Coordenar as atividades gerais da Equipa de Segurança, avaliando e reportando ao 
RS os recursos necessários ao seu desempenho; 

• Garantir o cumprimento do plano de prevenção, acompanhando as 
ocorrências/desvios reportados, os resultados de inspeções e a compilação de outras 
informações sobre a eficácia da sua implementação; 

• Coordenar a implementação das ações necessárias à regularização de situações 
insatisfatórias/recorrentes e de não conformidades, nos prazos estipulados, e 
promover a identificação, avaliação e decisão sobre a implementação de ações de 
melhoria;  

• Conhecer as instalações, nomeadamente no que se refere aos riscos presentes, aos 
pontos perigosos e nevrálgicos, às instalações técnicas e aos equipamentos e 
sistemas de segurança existentes, ao regime de ocupação e aos meios humanos 
disponíveis; 

• Reportar ao RS as necessidades de formação, treino, de recursos humanos e de 
meios materiais (ex.: técnicos, sistemas de informação, equipamentos/sistemas de 
segurança etc.) necessários à: 
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Elemento 
Principais funções e responsabilidades dos elemento da organização de segurança 

para prevenção de emergências 

o Organização dos registos de segurança; 
o Implementação do plano de prevenção, em particular, o cumprimento de 

procedimentos de prevenção, atualização das plantas de segurança e 
implementação de planos de manutenção; 

o Implementação do plano de emergência interno, nomeadamente, a eficácia dos 
planos de atuação e de evacuação e atualização de plantas de emergência. 

• Definir os planos, procedimentos, instruções e ações necessários à execução das 
medidas de autoproteção, acompanhar a sua implementação e avaliar a sua eficácia 
com vista à sua melhoria contínua, acompanhando a revisão dos requisitos legais, 
evoluções tecnológicas e normas de boas praticas, designadamente, em matéria de 
segurança contra incêndio; 

• Promover o planeamento, a execução e a avaliação de simulacros para testar a 
operacionalidade do plano de emergência interno, nos prazos estabelecidos, em 
estreita articulação com o RS e a organização de segurança em emergência; 

• Em caso de emergência, prestar o apoio necessário à organização de segurança em 
emergência, designadamente, no que se refere à colaboração que for solicitada pelos 
socorros externos. 

Equipa de 
Segurança 

• Informar o DS sempre que detetar situações suscetíveis de afetar a segurança das 
pessoas e das instalações, no âmbito do cumprimento do plano de prevenção, e que 
possa originar uma emergência, em particular, uma situação de incêndio. 

• Promover o cumprimento do plano de prevenção, em particular, dos procedimentos de 
prevenção, junto dos colaboradores, sensibilizando-os para as normas a cumprir e 
assegurando a resolução imediata de desvios/não conformidades, sempre que 
praticável; 

• Reportar as ocorrências (ex.: desvios, anomalias, não conformidades) ao DS, para 
encaminhamento da sua resolução atempada; 

• Reportar oportunidades de melhoria ao DS, em articulação com os utilizadores dos 
espaços/atividades; 

• Realizar verificações de rotina e inspeções periódicas para avaliação do cumprimento 
do plano de prevenção, nomeadamente, dos procedimentos de prevenção dos 
espaços; 

• Conhecer as instalações, nomeadamente no que se refere aos caminhos de 
evacuação, aos meios materiais existentes e ao funcionamento de instalações 
técnicas e de equipamentos e sistemas de segurança; 

• Conhecer os procedimentos de prevenção a cumprir e os registos se segurança 
associados, que devem ser preservados. 
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2.5 POSTO DE SEGURANÇA 

O Posto de Segurança localiza-se na Portaria.  

No Posto de Segurança está centralizada toda a informação e coordenação dos meios logísticos 
em caso de emergência, bem como os meios principais de receção e difusão de alarmes e de 
transmissão do alerta.  

O Posto de Seguranla é ocupado em permanência por um elemento da Equipa de Segurança 
durante o horário de exploração do estabelecimento. 

No Posto de Segurança encontra-se disponível o: 

• Chaveiro de segurança para acesso a todos os espaços; 

• Plano de Segurança devidamente atualizado. 

• Módulo de comando da SADI 

• Módulo e ecrãs de visualização do sistema de vídeo-vigilância interna 
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3. REVISÕES E ALTERAÇÕES AO PSI 

O Plano de Segurança Interno é alvo de uma revisão anual de modo a garantir a sua atualização. 
Deve ainda ser revisto sempre que ocorram alterações nas atividades e instalações em que 
tenham de ser definidos ou alterados os meios de atuação e procedimentos existentes. 

Todos os colaboradores devem informar o Delegado de Segurança sempre que considerem a 
necessidade de efetuar qualquer alteração ao Plano de Segurança Interno. 

As alterações a efetuar, assim como as revisões, são efetuadas pelo Delegado de Segurança. 

As alterações que se enquadrem no artigo 195º da Portaria n.º 1532/2008 e que impliquem 
modificação da estrutura do Plano de Segurança Interno, originadas pela alteração da utilização-
tipo e categoria de risco (conforme artigo 22º do Decreto Lei n.º 224/2015), devem dar origem a 
um novo documento que será enviado para apreciação da ANPC. 

A tabela de registo das revisões e alterações ao Plano de Segurança Interno, assim como das 
páginas em vigor, encontra-se no anexo 2. 

 

3.1 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PSI 

A distribuição do Plano de Segurança Interno é controlada pelo Delegado de Segurança de modo 
a: 

• Garantir que cada detentor recebeu as informações e documentos necessários à 
compreensão e cumprimento das suas funções e responsabilidades em emergência; 

• Saber quem, recebeu o PSI ou parte dele, para garantir a sua permanente actualização e 
manutenção; 

• Impedir o extravio ou desvio para mãos não autorizadas; 

Cada detentor do PSI é responsável por conservá-lo e mantê-lo actualizado, incorporando no 
exemplar em sua posse, todas as modificações que lhe foram transmitidas, tal como preconizado. 

A distribuição do PSI, integral ou parcial, é registada no anexo 2. 
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4. CARATERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é um centro internacional de investigação biomédica e 
ensino pós-graduado, localizado em Oeiras, Portugal. 

Ao longo de cinco décadas, o IGC tem sido pioneiro em reconhecidas contribuições para ciência 
portuguesa e internacional, nomeadamente na profissionalização da atividade de investigação, na 
internacionalização da comunidade científica portuguesa, na introdução em Portugal de áreas 
científicas pouco desenvolvidas, no lançamento da formação pós-graduada em Portugal e de 
programas de Doutoramento inovadores a nível Europeu e na promoção da cultura científica.  

No Campus do IGC funciona também um polo  do Instituto de Tecnologia Química e Biológica 
(ITQB) da Universidade Nova de Lisboa. 

A caraterização mais detalhada dos edifícios encontra-se no anexo 15. 

 

LOCALIZAÇÃO 

O Campus do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) está localizado na Rua Quinta Grande 6, em 
Oeiras, concelho de Oeiras, Distrito de Lisboa. 

  

Figura 1 – Localização geográfica do Campus do IGC em Oeiras 

ENVOLVENTE 

A envolvente geográfica do Campus do IGC é fundamentalmente urbana. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_Qu%C3%ADmica_e_Biol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Nova_de_Lisboa
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SOCORROS EXTERNOS 

Os edifícios do Campus do IGC encontram-se circundados por vias de circulação que possuem 
as características dimensionais e de suporte de cargas que lhes permitem serem utilizadas pelas 
viaturas e outros meios destinados ao socorro. No entanto, o acesso à fachada nordeste (NE) do 
edifício EFG encontra-se condicionado. 

Os bombeiros mais próximos são a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Oeiras, na Rua Comandante Cordeiro Castanheira, em Oeiras, com estimativa de distância 
aproximada: inferior a 1 km e tempo de intervenção previsto de cerca de 7 minutos. 

ACESSIBILIDADES 

Conceção Geral de Acessos 

Existem locais de estacionamento temporário para pesados localizados juntos das zonas de 
abastecimento (cargas e descargas). Existem locais de estacionamento para veículos ligeiros, 
localizados em espaços próprios no interior do IGC (3 Parques de estacionamento - P1, P2 e P3). 

Vigilância 

O IGC dispõe de um serviço de vigilância de 24h por dia apoiado por câmaras de vigilância. 

Os vigilantes, durante o dia, permanecem na Portaria estando contactáveis por telefone (fixo ou 
móvel) interno. Em período noturno, são realizadas rondas existindo pontos de controlo em toda a 
instalação.  

HORÁRIO, EFETIVO E OCUPAÇÃO HUMANA 

O Campus do IGC está acessível aos utilizadores 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Dada a sua atividade, o efetivo presente no Campus do IGC é muito variável.  

É estimado como efetivo máximo nas instalações de 450 pessoas. Contudo, o horário de maior 
ocupação é 09h00-19h00 todos os dias úteis. No horário entre as 19h00-24h00 nos dias úteis, 
fins de semana e feriados a ocupação tende a decrescer, sendo que entre as 24h00-09h00, todos 
os dias do ano, a ocupação é reduzida. 
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1. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 

Os edifícios são classificados na 2ª Categoria de Risco pelo que, de acordo com o artigo 19º do 
Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015, estão sujeitos a inspeções 
periódicas de 5 em 5 anos. Estas inspecções são realizadas pela ANPC ou por entidades 
credenciadas e solicitadas pelo Responsável pela Segurança. 
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2. ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS DE SEGURANÇA 

Os registos de segurança encontram-se devidamente organizados e podem ser acedidos do 
seguinte modo:  

 

RELATÓRIOS DE VISTORIA E DE INSPEÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA REALIZADAS POR 

ENTIDADES EXTERNAS, NOMEADAMENTE PELAS AUTORIDADES COMPETENTES 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Relatórios de vistoria e inspeção efetuados pelas entidades oficiais no 
domínio da SCI, nomeadamente os elaborados por vistorias efetuadas 
pelos bombeiros ou delegados da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC).  

Relatórios de vistoria, inspeção ou fiscalização efetuados por outras 
entidades oficiais com referência a aspetos relacionados com a 
segurança contra risco de incêndio, nomeadamente os elaborados pela 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Inspeção do 
Trabalho (IGT) e pela Inspeção do Ambiente (IGAMAOT). 

Os relatórios são dirigidos à 
Direção, que encaminha para 
o Delegado de Segurança. 

O Delegado de Segurança 
mantém disponível em arquivo 
papel e/ou digital e, elabora os 
planos de ação, quando 
aplicável. 

 

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 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Quando for detetada uma anomalia que afete a funcionalidade e/ou o 
desempenho de uma instalação, sistema ou equipamento de segurança:  

• Caso a anomalia seja reparada de imediato – É efetuado o registo na 
Ordem de Trabalho ou no Relatório elaborado pelo prestador de 
serviço com referência à anomalia detetada e data em que ocorreu a 
deteção, intervenções efetuadas e estado após a intervenção, 
incluindo os testes e provas eventualmente efetuados.  

• Caso não seja possível reparar de imediato a anomalia – É efetuado o 
registo (Ordem de Trabalho Corretiva) com referência à anomalia 
detetada e data em que ocorreu a deteção, intervenções efetuadas e 
estado após a intervenção, incluindo os testes e provas eventualmente 
efetuados, feita referência às implicações para a segurança 
decorrentes do estado do equipamento/sistema e é efetuado o pedido 
de intervenção.  

A identificação e comunicação de ocorrências, avarias e pedidos de 
intervenção é efetuada em plataforma específica gerida pelo Delegado de 
Segurança. 

Os registos de ocorrência são 
elaborados e mantidos pelo 
Responsável da Manutenção 
em arquivo papel e/ou digital. 

Os originais dos registos de 
intervenção dos prestadores 
de serviço são mantidos pelo 
Responsável da Manutenção 
em arquivo papel e/ou digital. 

Os registos de anomalias 
observadas nas operações de 
verificação, conservação ou 
manutenção são mantidos 
pelo Responsável da 
Manutenção em arquivo papel 
e/ou digital e, elabora os 
planos de ação, quando 
aplicável. 
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A RELAÇÃO DE TODAS 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 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Registos de manutenção preventiva realizados internamente ou por 
entidades externas de acordo com a periodicidade definida no Plano de 
Verificação e Manutenção. 

Os registos associados são 
geridos pelo Responsável da 
Manutenção em arquivo papel 
e/ou digital. 

Os originais dos registos de 
intervenção dos prestadores 
de serviço são mantidos pelo 
Responsável da Manutenção 
em arquivo papel e/ou digital e, 
elabora os planos de ação, 
quando aplicável. 

 
 

A DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES E TRABALHOS PERIGOSOS EFETUADOS,  
COM INDICAÇÃO DAS DATAS DE INÍCIO E FINALIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Todas as modificações e alterações que ocorrem são efetuadas de 
acordo com o Procedimento relativo à “Gestão das modificações” através 
do qual são avaliadas as implicações para a segurança da modificação 
proposta e, em função desta avaliação, decidida, ou não, a sua execução 
com indicação das medidas compensatórias ou mitigadoras a instituir no 
processo, incluindo as aplicáveis ao período em que decorrem os 
trabalhos necessários para a sua execução. 

Os trabalhos perigosos que impliquem um risco agravado de incêndio, 
obriguem à utilização de matérias perigosas, introduzam limitações em 
sistemas de segurança instalados ou que possam afetar a evacuação dos 
ocupantes são regulados pelo Procedimento relativo à “Segurança nos 
trabalhos de manutenção que impliquem um risco agravado de incêndio”, 
através do qual são avaliadas as implicações para a segurança dos 
trabalhos propostos e, em função desta avaliação, decidida, ou não, a sua 
execução com indicação das medidas compensatórias ou mitigadoras a 
instituir no processo. 

Os registos associados são 
geridos pelo Delegado de 
Segurança em arquivo papel 
e/ou digital e, elabora os 
planos de ação, quando 
aplicável. 
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RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADOS COM A SEGURANÇA TÉCNICA EM GERAL 

E COM A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PARTICULAR, TAIS COMO ALARMES INTEMPESTIVOS OU FALSOS, 
PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO OU ATUAÇÃO DE EQUIPAS DE EMERGÊNCIA 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Todos os alarmes de incêndio (intempestivos, falsos ou reais) originam 
um relatório de ocorrência onde é registada toda a informação relevante 
relacionada com a situação até ao seu encerramento ou reposição da 
normalidade.  

Os registos associados são 
geridos pelo Delegado de 
Segurança em arquivo papel 
e/ou digital e, elabora os 
planos de ação, quando 
aplicável. 

 

RELATÓRIOS DE INTERVENÇÃO DOS BOMBEIROS, EM INCÊNDIOS OU OUTRAS EMERGÊNCIAS 

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Os relatórios de intervenção dos bombeiros ou outras entidades 
intervenientes na resposta a uma emergência ocorrida, assim como os 
planos de ação desenvolvidos face às não conformidades detetadas. 

Os relatórios são dirigidos à 
Direção, que encaminha para 
o Delegado de Segurança. 

O Delegado de Segurança 
mantém disponível em arquivo 
papel e/ou digital e, elabora os 
planos de ação, quando 
aplicável. 

 

RELATÓRIOS DAS AÇÕES DE INSTRUÇÃO E DE FORMAÇÃO  

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

A gestão da formação está sob a alçada do Delegado de Segurança. 

Os relatórios das ações de formação executadas no cumprimento do 
plano de formação ou da formação on job definida, são organizados pelo 
Delegado de Segurança.  

O Plano de Formação é concebido baseado nos critérios indicados no 
Plano de Segurança (ver anexo 3). 

O registo das ações de formação é efetuado nos modelos de registo 
específicos ou de acordo com os procedimentos das entidades 
formadoras externas.  

Os registos associados são 
geridos pelo responsável do 
Delegado de Segurança em 
arquivo papel e/ou digital. 
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RELATÓRIOS DOS EXERCÍCIOS DE TREINO E SIMULACRO, COM MENÇÃO DOS ASPETOS MAIS RELEVANTES  

ORGANIZAÇÃO DOS REGISTOS ACESSO 

Os simulacros são planeados, executados e avaliados pelo Delegado de 
Segurança. 

O registo dos simulacros/exercícios de segurança implica a preparação, 
elaboração de um relatório e a avaliação do mesmo, de acordo com os 
modelos de registo definidos (ver anexo 3). Caso o simulacro seja 
executado com recurso a empresa externa são adotados os seus 
modelos. 

Os relatórios são geridos 
pelo Delegado de 
Segurança. 

O Delegado de Segurança 
mantém disponível em 
arquivo papel e/ou digital e 
elabora os planos de ação, 
quando aplicável. 

 

Os registos são organizados e disponibilizados a todos os intervenientes na implementação das 
medidas de autoproteção. 

Encontram-se em anexo 3 os modelos de registo a utilizar. 
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3. ARQUIVO DOS REGISTOS DE SEGURANÇA 

Os registos de segurança são arquivados durante um período de 10 anos, de acordo com o artigo 
201º da Portaria n.º 1532/2008. 
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1. PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Foram desenvolvidos e implementados os procedimentos de Exploração e Utilização dos 
Espaços, de acordo com o artigo 202º da Portaria n.º 1532/2008, que se encontram em anexo 4: 

 

Código Denominação 

PPREV01 Acessibilidade dos meios de socorro ao edifício 

PPREV02 Acessibilidade dos meios de socorro aos meios de abastecimento de água, 
designadamente hidrantes exteriores 

PPREV03 Praticabilidade dos caminhos de evacuação 

PPREV04 Eficácia da estabilidade ao fogo e dos meios de compartimentação, isolamento e 
proteção 

PPREV05 Acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção em caso de emergência 

PPREV06 Vigilância dos espaços 

PPREV07 Conservação dos espaços em condições de limpeza e arrumação adequadas 

PPREV08 Manuseamento de Materiais e Produtos Químicos Perigosos 

PPREV09 Gestão das Alterações 

PPREV10 Segurança nos trabalhos de manutenção que impliquem um risco agravado de incêndio. 
(Autorização de Trabalho) 
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2. PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

Para os principais dispositivos e equipamentos técnicos foram elaborados procedimentos 
operacionais. Estes procedimentos incluem as instruções a adotar para retificação das anomalias 
previsíveis durante a operação normal destes equipamentos/sistemas. 

 

Código Denominação 

PO.IT.01 Instalações de energia elétrica 

PO.IT.02 Gerador de emergência 

PO.IT.03 Centrais de aquecimento 

PO.IT.04 Instalações de confeção e conservação de alimentos 

PO.IT.05 Evacuação de efluentes de combustão 

PO.IT.06 Centrais de ar condicionado e ventilação 

PO.IT.07 Ascensores utilização e prevenção 

PO.IT.08 Instalações de líquidos combustíveis 

PO.IT.09 Instalações de gases combustível 

 

Os Procedimentos Operacionais aplicáveis encontram-se no anexo 5. 
 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

5 de 11 

Setembro 2019 

Revisão: 1 

Plano de Segurança 
PLANO DE SEGURANÇA 

 

3. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Para os principais dispositivos e equipamentos técnicos de segurança contra incêndios existem 
Procedimentos Operacionais que incluem as instruções a adotar para retificação das anomalias 
previsíveis durante a operação normal destes equipamentos/sistemas. 

 

Código Denominação 

PO.ESS.01 Sinalização de segurança 

PO.ESS.02 Iluminação de emergência 

PO.ESS.03 Meios de intervenção 

 

PO.ESS.04.01 
PO.ESS.04.02 

Deteção, alarme e alerta: 

* Deteção de incêndios 
* Deteção de gás (O2, CO, gás combustível) 

PO.ESS.05 Sistemas fixos de extinção automática de incêndios  

PO.ESS.06 Drenagem águas residuais 

PO.ESS.07 Posto de segurança 

 

Os Procedimentos Operacionais aplicáveis encontram-se no anexo 6. 
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4. CARTOGRAFIA 

4.1 PLANTAS DE SEGURANÇA 

No anexo 8 encontram-se disponíveis plantas de segurança, elaboradas à escala adequada e 
com a simbologia referenciada na Nota Técnica da ANPC relativa a esta matéria. 

As plantas de segurança, enquadram-se no âmbito do artigo 203.º do RTSCIE e apresentam os 
seguintes elementos: 

• Classificação de risco dos vários locais; 

• Efetivo calculado para os locais suscetíveis de ocupação, de acordo com o disposto no 
artigo 51.º do RTSCIE; 

• Localização de todos os dispositivos e equipamentos ligados à segurança contra incêndio; 

• Vias horizontais e verticais de evacuação, incluindo os eventuais percursos em 
comunicações comuns; 

• Localização dos locais de corte de energia e fluidos; 

• Localização do ponto de encontro a utilizar pelos ocupantes em caso de evacuação; 

• Representação do trajeto de acesso dos bombeiros ao estabelecimento; 

• Indicação dos acessos aos edifícios. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO 

Na classificação dos locais de risco são adotados os critérios/exemplos definidos no artigo 10.º do 
RJSCIE. 

Os locais dos edifícios e recintos, com exceção das vias horizontais e verticais de evacuação e 
dos recintos ao ar livre, são classificados numa das seguintes categorias: 
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Locais de risco  Exemplos 

A 

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

i) O efetivo não exceda 100 pessoas; 

ii) O efetivo de público não exceda 50 pessoas; 

iii) Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade 
ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme; 

iv) As atividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos 
que contém não envolvam riscos agravados de incêndio. 

Gabinetes, salas 
de reunião, 

Auditórios, Salas 
de Trabalho 

B 

Local acessível ao público ou ao pessoal afeto ao estabelecimento, com 
um efetivo superior a 100 pessoas ou um efetivo 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 perceção e reação a um alarme; 

ii) As atividades nele exercidas ou os produtos, materiais e equipamentos 
que contém não envolvam riscos agravados de incêndio. 

Auditório 
Sala de 

Refeições 

C 

Local que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento 
de incêndio devido, quer às atividades nele desenvolvidas, quer às 
características dos produtos, materiais ou equipamentos nele existentes, 
designadamente à carga de incêndio, dos quais são exemplo: 

• Oficinas de manutenção e reparação que incluam carpintaria; 

• Oficinas e outros locais onde sejam produzidos, depositados, 
armazenados ou manipulados líquidos inflamáveis em quantidade 
superior a 10 litros; 

• Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, 
para confeção de alimentos ou sua conservação, com potência útil total 
superior a 20kW; 

• Arquivos, depósitos, armazéns e arrecadações de produtos ou material 
diverso, com volume de compartimento superior a 100 m3; 

• Locais afetos a serviços técnicos em que sejam instalados 
equipamentos elétricos, eletromecânicos ou térmicos com potência útil 
total superior a 70kW. 

Armazéns, 
Arrumos, 

Oficinas, Salas 
Técnicas, Sala 
Grupo Gerador, 
Cozinha, Casa 
Máquinas dos 
Elevadores, 
Laboratórios 

C 
agravado 

(C+) 

Locais de risco C localizados no interior de um edifício que possuam uma 
das seguintes condições: 

• Volume superior a 600 m3; 

• Carga de incêndio modificada > 20000 MJ; 

• Potência instalada dos equipamentos elétricos e eletromecânicos > 250 
kW; 

• Alimentados a gás superior a 70 kW; 

• Locais de pintura ou aplicação de vernizes em oficinas; 

• Locais de produção, depósito, armazenagem ou manipulação de 
líquidos inflamáveis em quantidade > 100 litros. 

Áreas Técnicas 
(PT, Central 

Térmica) 
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A classificação dos vários locais encontra-se representada nas plantas de segurança constantes 
do anexo 8. 

4.3 CÁLCULO DO EFETIVO 

Nas plantas de segurança os espaços encontram-se identificados pela sua designação interna e 
está indicado o índice utilizado no cálculo do efectivo. 

O efetivo teórico de pessoas é calculado com base nos requisitos do artigo 51.º do RTSCIE, 
tendo sido utilizados os seguintes índices de ocupação: 

• Balneários e vestiários exclusivos para funcionários (0,30); 

• Gabinetes de escritório (0,10); 

• Salas de convívio, refeitórios e zonas de restauração e bebidas com lugares sentados, 
permanentes ou eventuais, com ou sem espetáculo (1,00); 

• Salas de escritório e secretarias (0,20); 

• Salas de reunião, de estudo e de leitura sem lugares fixos ou salas de estar (0,50); 

• O número de ocupantes declarados pela empresa, com um mínimo de 0,03 pessoas por 
metro quadrado de área útil, nos arquivos e espaços não acessíveis a público afetos à 
utilização-tipo XII. 

 

No entanto, em certos locais é indicado o efectivo real do espaço, com base nos seguintes 
critérios: 

• quando a um determinado espaço não corresponde nenhum índice para cálculo do efetivo 
no RTSCIE, por exemplo o posto de segurança, foi utilizada a ocupação real. 

• quando o efetivo teórico obtido seja claramente desajustado da ocupação real do espaço, 
foi indicado o efetivo real declarado pelo Responsável de Segurança, encontrando-se 
estes assinalados como tal nas plantas de segurança. 

 

4.4 PLANTAS DE EMERGÊNCIA 

No anexo 8 encontram-se disponíveis exemplos de plantas de emergência afixadas, em 
conformidade com a NP 4386 em vigor. 
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5. PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A manutenção de equipamentos e sistemas instalados é efetuada por recurso a empresas 
especializadas que se encontram registadas na ANPC de acordo com o definido no artigo 23.º do 
Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015 e da Portaria n.º 773/2009. São 
registadas todas as intervenções efetuadas quer sob o ponto de vista da manutenção preventiva 
quer sob o ponto de vista da manutenção corretiva.  

A manutenção é controlada através de planos específicos contendo as ações de manutenção, 
incluindo a periodicidade das inspeções e testes, a efetuar de forma planeada a todos os 
equipamentos e sistemas relevantes sob o ponto de vista da segurança.  

É de referir que, em conformidade com o artigo 2.º da Portaria n.º 773/2009 de 21 de julho, a 
atividade de comercialização, instalação e manutenção dos seguintes produtos e equipamentos 
de segurança somente pode ser efetuada por entidades registadas na ANPC:  

• Portas e envidraçados resistentes ao fogo e ao fumo, e seus acessórios; 

• Sistemas de compartimentação e revestimentos contra incêndio; 

• Sistemas automáticos e dispositivos autónomos de deteção de incêndio e gases; 

• Sistemas e dispositivos de controlo de fumo; 

• Extintores; 

• Sistemas de extinção por água; 

• Sistemas de extinção automática por agentes distintos da água e água nebulizada; 

• Sinalização de segurança. 

 

No anexo 7 encontra-se disponível o Plano de Verificação e Manutenção Preventivo. 
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6. INSTRUÇÃO DO PESSOAL 

Os colaboradores que trabalham nesta instalação estão familiarizados com a mesma e 
esclarecidos sobre as suas regras de exploração, nomeadamente: 

• Os colaboradores internos afetos à instalação; 

• Os colaboradores externos residentes; 

• Todos as pessoas que exerçam atividades profissionais por períodos superiores a 30 dias 
por ano nos espaços afetos à instalação. 

 
Para este efeito são realizadas, de forma regular, sessões informativas e de prática do pessoal 
abrangendo:  

• Familiarização com os espaços e identificação dos respetivos riscos de incêndio; 

• Regras de comportamento estipuladas no plano de prevenção; 

• Procedimentos de alarme; 

• Procedimentos gerais de atuação em caso de emergência, nomeadamente de evacuação; 

• Instrução de técnicas básicas de manipulação dos meios de primeira intervenção, 
nomeadamente dos extintores portáteis.  

 
Para além destas ações, são ainda efetuadas ações de formação e de treino às equipas com 
funções on âmbito da resposta à emergência: 

• Utilização dos meios de intervenção; 

• Condução e coordenação da evacuação; 

• Primeiros Socorros.  

 

A elaboração do Plano de Formação segue os critérios definidos no anexo 3 tendo em 
consideração os requisitos legais mencionados no RSCIE (artigo 205º da Portaria n.º 1532/2008 
de 29 de dezembro de 2008). 

Os registos das formações, executadas de acordo com o plano de formação, são organizados 
como descrito na organização dos registos de segurança. 
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7. EXERCÍCIOS DE SEGURANÇA 

Sendo os edifícios de 2ª categoria de risco, de acordo com o artigo 207º, da Portaria n.º 
1532/2008 de 29 de dezembro, existe obrigatoriedade de realização de simulacros a cada 2 anos. 

Os exercícios devem ser devidamente planeados, elaborando um cenário de emergência e um 
guião do que é expectável que ocorra durante o exercício. Os exercícios devem ser executados e 
avaliados preferencialmente com a colaboração do corpo de bombeiros e de coordenadores ou 
delegados da proteção civil. Devem ainda definir-se observadores/avaliadores internos ou 
externos, para observar e documentar os principais eventos e ocorrências relevantes do 
simulacro, de modo a se poder concluir sobre o cumprimento dos objetivos inicialmente 
propostos. 

A realização do simulacro deve ser comunicada previamente aos ocupantes da instalação da 
podendo não ser rigorosamente estabelecida a data e ou a hora programadas. 

Após a finalização do exercício o Delegado de Segurança deverá assegurar a elaboração de um 
relatório do simulacro de acordo com o modelo incluído em anexo 3. Na sequência da avaliação 
do simulacro poderá ser necessário elaborar e implementar um plano de ações preventivas, 
corretivas e de melhoria, com especial relevância a: 

• Alteração de procedimentos, instruções e plantas; 

• Correção de desvios relacionados com a operacionalidade dos meios de alarme e 
intervenção; 

• Incremento da sensibilização e formação em segurança contra incêndio; 

• Treino de procedimentos de comunicação e interligação entre equipas/entidades. 

 

No anexo 3 encontram-se os modelos de registo a utilizar na preparação e execução de 
simulacros, no âmbito da alínea g), do artigo 201º do RTSCIE; no caso de o simulacro ser 
planeado e executado por Entidade Externa, poderá ser utilizado o modelo de relatório da 
empresa contratada. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Emergência Interno (PEI) tem por objetivo organizar os meios humanos e materiais 
do Instituto Gulbenkian de Ciência, bem como definir as responsabilidades e estabelecer as 
instruções adequadas em caso de emergência. Os seus objectivos a concretizar são: 

• Conhecimento dos riscos potenciais existentes; 

• Controlo ou limitação de qualquer efeito de uma emergência ou potencial situação de 
emergência; 

• Assegurar que a informação vital é comunicada às entidades relevantes; 

• Planificação das ações a desenvolver; 

• Instrução adequada do pessoal das equipas envolvidas na resposta à emergência; 

• Intervenção mais rápida e eficiente; 

• Acionamento de meios complementares; 

• Salvaguarda de valores e bens; 

• Minimização dos efeitos secundários nas populações, instalações limítrofes e ambiente; 

• Empenhamento de órgãos externos ao estabelecimento; 

• Identificação das medidas para a reabilitação e, sempre que possível, para a reposição da 
qualidade do ambiente. 

A prontidão em situação de emergência apoia-se na correta manutenção dos equipamentos e 
sistemas de segurança existentes, na formação adequada de todos os intervenientes, no sistema 
de vigilância permanente para garantir a capacidade de intervenção em tempo útil e no rápido 
alerta dos meios de socorro externos que intervirão no âmbito das atribuições próprias. 

 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

4 de 27 

Setembro 2019 

Revisão: 1 
Plano de Segurança 
PLANO DE SEGURANÇA 

 

2 FATORES DE RISCO 

Os fatores de risco, que poderão originar uma situação de emergência no IGC, encontram-se 
tipificados em: 

• Riscos Tecnológicos, associados a áreas que, pela existência de produtos inflamáveis ou 
combustíveis, materiais, infraestruturas e equipamentos, constituem potenciais fontes de 
risco ou que em caso de falha são suscetíveis de afetar significativamente a saúde dos 
ocupantes e/ou a atividade normal do IGC; 

• Riscos Sociais, associados a fenómenos de natureza social, tais como: intrusão com 
roubo/dano relevante, ameaças com engenhos, manifestações, situações de emergência 
médica; 

• Riscos da Natureza, associados aos riscos da zona ou região de implantação do edifício, 
tais como: os riscos sísmicos e de cheia ou inundação e os inerentes às condições 
climatéricas.  

Os riscos considerados relevantes encontram-se resumidos nos quadros seguintes. 

 

2.1 RISCOS TECNOLÓGICOS 

2.1.1 Internos ao IGC 

Existem diversas áreas com riscos tecnológicos quer pela natureza das atividades desenvolvidas, 
quer pela natureza dos materiais armazenados e/ou manuseados. Destacam-se algumas destas 
áreas:  

DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES 

Risco de incêndio 

Espaços que apresentam riscos agravados de eclosão e de 
desenvolvimento de um incêndio, devido à carga de 
incêndio existente, decorrente das atividades desenvolvidas 
e/ou às características dos produtos, materiais ou 
equipamentos.  

Consideram-se ainda os locais de manipulação, utilização, 
transporte ou armazenagem de produtos químicos 
combustíveis ou inflamáveis onde o derrame ou a fuga de 
produto possa originar um incêndio. 

Nota: consultar lista de produtos perigosos no anexo 12.  

As instalações também podem ser afetadas por um 
eventual incêndio com origem na envolvente do IGC. 

Ex.: locais de risco C e C+ assinalados na 
planta de segurança tais como: 
• Laboratórios; 
• Áreas técnicas (ex.: posto de 

transformação, QGBT, Sala das 
Caldeiras, Casa Gerador de 
Emergência, PRM, Chillers, AVAC, 
Oficina); 

• Instalação elétrica (ex.: cablagem e 
quadros elétricos de piso); 

• Rede de distribuição de gás e 
equipamentos alimentados a gás; 

• Locais de utilização de produtos 
combustíveis (ex. gasóleo). 

• Biblioteca, arquivos e armazéns 

Risco de explosão 
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DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES 

Risco associado aos perigos de sobrepressão de 
recipientes sob pressão, à ignição de produtos 
combustíveis ou inflamáveis aquando da sua utilização, 
distribuição ou armazenagem e ainda associada a 
operações consideradas perigosas (ex.: produção de 
chama nua, faíscas ou elementos incandescentes em 
contacto com o ar).  

A explosão pode ocorrer no edifício ou ter origem nos 
edifícios existentes na envolvente. 

Ex.:  

• Rede de gás e locais de armazenagem 
de gases comprimidos, 

• Trabalhos de soldadura e outros 
trabalhos de construção, reparação ou 
manutenção de cenários que envolvam 
produtos perigosos, etc.; 

• Equipamentos sob pressão. 

Risco ambiental (derrame / emissão) 

Derrames de produtos químicos (inflamáveis, combustíveis, 
oxidantes, corrosivos e tóxicos), com a eventual 
contaminação do solo e/ou de águas superficiais ou 
subterrâneas. 

Encontra-se no anexo 12, a listagem dos produtos 
perigosos mais utilizados no IGC, bem como as 
quantidades máximas armazenadas em depósitos e as 
fichas de dados de segurança (FDS) dos produtos 
perigosos listados. 

Ex.: locais de risco C e C+ assinalados na 
planta de segurança tais como: 

• Laboratórios; 

• Áreas técnicas (ex.: posto de 
transformação, sala das caldeiras, casa 
gerador de emergência, PRM, Oficina); 

• Rede de distribuição de gás e 
equipamentos alimentados a gás; 

• Parques de Estacionamento; 

• Locais de utilização de produtos 
combustíveis (ex. gasóleo). 

Risco biológico 

Existe o risco de exposição a agentes biológicos em 
algumas das atividades laboratoriais. 

Os agentes biológicos são microorganismos (qualquer 
entidade microbiológica, celular ou não celular, dotada de 
capacidade de reprodução ou de transferência do material 
genético - bactérias, vírus, fungos e parasitas), incluindo os 
geneticamente modificados, as culturas de células e os 
endoparasitas humanos susceptíveis de provocar 
infecções, alergias ou intoxicações. 

Ex.: Laboratórios e Casas do parque 

Risco radiológico 

Actividades que envolvam a manipulação de fontes 
radioativas expõem os colaboradores às consequências de 
efeitos radioativos de menor ou maior gravidade 
dependendo do tipo da fonte, quantidade de radiação 
emitida, tempo de exposição, etc. 

Ex.: Sala de Radioativos, Armazém de 
Resíduos Radioativos 
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DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES 

Risco de inundação 

Rotura da tubagem das redes de distribuição de água para 
consumo humano ou do serviço de incêndio suscetível de 
impedir a utilização dos espaços.  

Os danos podem ser agravados se a inundação afetar 
áreas técnicas essenciais. 

Ex.: rotura de tubagem de água ou falha 
nas bombas de drenagem de águas  

Emergência por falha de energia 

A falha de recursos essenciais, tais como a energia elétrica 
pode dar origem a constrangimentos importantes na 
atividade do IGC, decorrente da impossibilidade de 
funcionamento ou paragem de equipamentos, incluindo 
instalações técnicas e equipamentos de segurança, bem 
como eventuais situações de pânico. 

A ocorrência de um eventual incêndio em espaços com 
equipamentos essenciais (ex.: posto de transformação, 
gerador de emergência ou UPS) pode originar uma 
emergência por falha de energia. 

Consideram-se como equipamentos 
essenciais de suporte em caso de falha de 
energia o gerador de emergência, as UPS e 
os blocos autónomos de iluminação de 
emergência. 

É de referir que em caso de falha de 
energia do circuito de emergência todos os 
equipamentos e sistemas de segurança 
dependentes deste circuito para o seu 
funcionamento ficam inoperacionais. 

 

2.1.2 Externos ao IGC 

As fontes de perigo externas estão diretamente relacionadas com as vias de circulação rodoviária 
envolventes ou edificações próximas: 

DESCRIÇÃO  OBSERVAÇÕES 

Vias rodoviárias 

As viaturas de transporte se envolvidas em acidentes 
podem estar na origem de situações de incêndio, explosão 
ou derrames, tendo como consequências perdas 
patrimoniais, ambientais e/ou humanas. 

Ex.: 

• Circulação de viaturas de transporte de 
mercadorias perigosas nas vias de 
circulação envolvente do IGC. 

Edificações 

Devido à existência de zona habitacional na envolvente 
próxima existe a possibilidade de um sinistro de incêndio 
com origem num dos edifícios na envolvente.  

Não existem, nas redondezas, edifícios cuja atividade seja 
considerada como fator de risco elevado. 

Ex.:  

• Edifícios de habitação e serviços na 
envolvente 

Zona arborizada na envolvente / Fogos Florestais 

Dada a presença de vegetação/zona arborizada, na 
envolvente, existe a possibilidade do IGC ser afetado pelas 
consequências de um incêndio florestal. 
No entanto são asseguradas as distâncias de segurança 
aos edifícios e a adequada manutenção da área arborizada. 

-- 
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2.2 RISCOS DA NATUREZA 

Estes riscos estão associados à zona de implantação do IGC, designadamente, os riscos 
sísmicos e os inerentes às condições climatéricas que constituem uma ameaça imprevisível e 
inevitável. Os riscos considerados relevantes encontram-se resumidos na tabela seguinte: 

Risco Descrição 

Inundação 

A queda de chuvas intensas e ventos fortes são fenómenos associados a tempestades 
que têm vindo a acontecer nos últimos anos com alguma frequência. Dada a existência 
de pisos abaixo do plano de referência, prevê-se que a queda de chuva intensa e 
repentina possa afetar o funcionamento normal das instalações. 

Saliente-se que as instalações se encontram localizadas próximas de uma ribeira pelo 
que o existe o risco de ocorrência de inundações por cheia. As áreas de maior 
incidência são as zonas junto à foz.  

A existência de central de bombagem, para drenagem de águas pluviais, localizada no 
Edifício EFG, piso -2, pode minimizar as consequências associadas a uma ocorrência 
de inundação por cheia. 

Sismo 

 

A figura A, representa a carta de intensidades sísmicas máximas observadas em Portugal Continental 
entre 1901 e 1972, podendo verificar-se que a zona de implantação do edifício em Oeiras é 
caracterizada por sismos com uma intensidade máxima previsível de grau IX - Desastroso, de acordo 
com a Escala de Mercalli modificada, o que se traduz nas seguintes ocorrências:  

• Edifícios bem construídos sofrem danos consideráveis; 

• Deslocamento de casas simplesmente apoiadas nas fundações; 

• Rotura de algumas canalizações subterrâneas; 

• Abertura de fendas relevantes no solo. 
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Risco Descrição 

Queda de 
raios 

As trovoadas ocorrem aleatoriamente durante todo o ano, embora com maior 
previsibilidade nos meses de Inverno. O risco de trovoada é suscetível de provocar 
danos caso as infraestruturas não estejam devidamente protegidas por dispositivos do 
tipo para-raios. 

 

2.3 RISCOS SOCIAIS 

Descrição  Observações 

Ameaça de bomba/pacote suspeito 

A concretização de uma ameaça de bomba e de ações similares 
constitui sempre uma situação grave dado que pode causar danos 
pessoais e materiais significativos, podendo ser ou não uma 
ameaça localizada.  

Atendendo à atividade em causa, 
este tipo de ameaça é passível de 
ocorrer sendo necessário 
assegurar a evacuação dos 
ocupantes do edifício e dos 
edifícios da envolvente. 

Intrusão, roubo e assalto  

Aponta-se como fator relevante a intrusão em áreas não 
autorizadas e situações de roubo ou assalto. Referem-se como 
principais vulnerabilidades, no âmbito da intrusão: 

• Todas as entradas/saídas dos edifícios e recinto; 

• Todas as aberturas (vãos de janela) dos edifícios. 

Em caso de intrusão poderão ocorrer situações de roubo, furto ou 
vandalismo o que poderá criar constrangimentos na atividade, 
nomeadamente, ao nível da circulação de pessoas.  

O controlo de acessos é efetuado 
por vigilância humana e eletrónica. 
A instalação encontra-se vedada 
em todo o seu perímetro. 
A Portaria está ocupada 24 h/dia, 
TDA, existindo procedimentos de 
identificação à entrada das 
instalações que garantem o 
controlo permanente nos acessos. 

Emergência médica e primeiros socorros  

Este tipo de emergência decorre de acidentes pessoais na 
sequência das situações anteriores.  

Um acidente de trabalho é um risco social que, em função da sua 
gravidade, pode originar a declaração de uma emergência e 
inclusive levar à interrupção ou paragem das atividades das 
instalações. 

Consideram-se particularmente relevantes as seguintes situações: 

• Contaminação química, biológica ou radioativa dos 
colaboradores por contacto com produtos e/ou resíduos 
perigosos durante a realização de trabalho ou nas atividades de 
manutenção; 

• Intoxicação ou queimaduras por exposição ao fumo ou a altas 
temperaturas decorrentes de um incêndio; 

• Situações de pânico, eventualmente causadas por doença 
súbita ou decorrente de eventos, tal como o encarceramento 
em ascensores. 

Ex.: situações de pânico, doença 
súbita, acidentes decorrentes da 
manipulação de produtos perigosos 
ou da realização de operações 
perigosas etc., nomeadamente: 

 

• Laboratórios; 

• Sala de Radioativos; 

• Armazém de Resíduos 
Radioativos; 

• Armazém de Resíduos 
Químicos. 
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3 GESTÃO DAS EMERGÊNCIAS 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS EMERGÊNCIA 

3.1.1 Por Tipo 

Atendendo aos fatores de risco presentes na instalação. consideram-se que os riscos relevantes 
suscetíveis de gerar uma emergência são os seguintes: 

• Incêndio 

• Explosão 

• Derrame /Emissão de produto perigoso 

• Contaminação química, biológica e radiológica 

• Sismo 

• Inundação  

• Tempestade / Queda de raio 

• Ameaça de bomba/pacote suspeito 

• Intrusão, roubo e sabotagem 

• Acidente pessoal/trabalho 

• Acidente no exterior  
 

3.1.2 Por Ocupação 

O regime de ocupação é definido conforme o quadro apresentado de seguida: 

PERÍODO DE OCUPAÇÃO HORÁRIO MEIOS HUMANOS DISPONÍVEIS 

Estrutura de Segurança em 
Emergência em Período 1 Dias úteis: 9h00-17h30 

Período em que está disponível grande 
parte dos recursos humanos 

Período em que se encontra constituída a 
Estrutura da Segurança para a 
Emergência. 

Estrutura de Segurança em 
Emergência em Período 2 

Dias úteis: 17h30-9h00 
Fins-de-semana e Feriados 

Período em que os recursos humanos 
estão reduzidos. 

 

3.1.3 Por Gravidade 

A definição de fases de emergência, por nível de gravidade, é fundamental para definir os meios 
a mobilizar perante qualquer ocorrência. Como referido, estão definidos três níveis de gravidade 
de acordo com a situação, que correspondem a etapas diferenciadas da intervenção no âmbito do 
PEI, conforme se representa no quadro seguinte. 
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Nível 1 

Incidente 

O nível 1 é o nível de menor gravidade. 

O acidente por ser de dimensões reduzidas ou por estar confinado, não constitui 
ameaça para além do local onde se produziu. 

Acidente pessoal, com prestação de primeiros socorros. 

Não é ativado o PEI 

Meios a ativar: Apenas meios internos: Equipas de Emergência. 

• Nesta situação o Delegado de Segurança ou um elemento das Equipas de 
Emergência seleciona os elementos indispensáveis para a debelação do 
incidente. 

Nível 2 

EMERGÊNCIA 
PARCIAL 

O nível 2 corresponde a uma emergência de âmbito local em que pode ser 
pertinente a evacuação parcial dos ocupantes, mas que é passível de ser 
controlada pelos meios humanos e materiais internos.  

O acidente pode ultrapassar o local onde teve origem, ameaçando avançar a outras 
áreas do edifício. 

Não é previsível a existência de vítimas, mas caso ocorram apresentarão lesões de 
carácter ligeiro bastando a prestação de primeiros socorros. 

Pode haver a participação de socorros externos. 

Pode ser ativado o PEI. 

Meios a ativar:  

• Responsável pela Segurança, Delegado de Segurança e Equipas de 
Emergência; 

• Podem ser ativados meios de socorro externos. 

Nível 3 

EMERGÊNCIA 
GERAL 

O nível 3 corresponde a situações de emergência em que o acidente ultrapassa o 
edifício onde teve origem, ameaçando avançar à totalidade das instalações ou 
assumindo proporções de grande dimensão ameaçando edifícios vizinhos. 

É ativado o PEI  

Meios a ativar: Estrutura integral interna de resposta a emergência, juntamente 
com a ativação dos socorros externos. 

 

3.2 HIPÓTESES DE EMERGÊNCIAS 

Após a caracterização dos fatores de risco suscetíveis de afetar o IGC foram identificadas as 
hipóteses que exigem direção e coordenação de operações em emergência. São considerados 3 
níveis de gravidade para cada hipótese, correspondentes a etapas diferenciadas da intervenção 
no âmbito do PEI. No quadro seguinte apresenta-se uma sistematização das hipóteses 
consideradas com os respetivos níveis de gravidade: 
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TIPOS DE EMERGÊNCIA 

NÍVEIS DE GRAVIDADE 
NÍVEL 1 

 (Incidente) 
NÍVEL 2  

(Emergência 
parcial) 

NÍVEL 3 
 (Emergência 

geral) 
Incêndio  X X X 

Explosão X X X 

Emissão de gás X X X 

Derrame de produtos perigosos 
(químicos, biológicos e radioactivos) X X  

Sismo (em função da intensidade) X X X 

Inundação X X  

Ameaça de bomba/pacote suspeito  X X 

Intrusão, roubo e sabotagem X   

Acidente pessoal X   

Acidente no exterior X X  
 

3.3 ORGANISMOS EXTERNOS DE APOIO 

Os organismos externos de apoio são entidades públicas ou privadas que, em situação de 
emergência, colaboram com o IGC. A listagem das entidades encontra-se em anexo 13. 

3.4 PONTOS PERIGOSOS 

Denominam-se como pontos perigosos, por serem locais de risco agravado e suscetíveis de estar 
na origem de acidentes, quer numa perspetiva da probabilidade de ocorrência quer da gravidade 
das consequências devido aos materiais ou atividades nele contidos, os locais classificados como 
“Locais de Risco C” e “Locais de Risco C+”, representados nas plantas no anexo 6. 

3.5 PONTOS NEVRÁLGICOS 

Consideram-se como pontos nevrálgicos os locais que, devido à sua importância, devem ser 
preservados ou ocupados em situação de emergência. Para além dos locais classificados como 
“Locais de Risco F” estão representados nas plantas no anexo 6. 

3.6 LOCAIS DE INTERRUPÇÃO E REATIVAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 

Existem locais de corte identificados em planta no anexo 6 que permitem, em caso de alarme, 
interromper a alimentação de energia/fluídos: 

• Energia – PT / QGBT / Quadros Elétricos; 

• Gás Natural – Válvulas de corte gerais e locais; 

• Rede de gases para os Laboratórios. 
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4 ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA PARA A EMERGÊNCIA 

Em situação de emergência é constituída uma estrutura operacional com o objetivo fundamental 
de garantir a coordenação de todas as ações necessárias para minimizar as consequências do 
sinistro e garantir a salvaguarda das pessoas e bens presentes. 

Sempre que ocorre uma emergência será efetuada uma primeira ação de combate e contenção 
pelo pessoal que se encontra ou que ocorre ao local (1ª Intervenção). Em situações para as quais 
a capacidade de resposta da 1ª Intervenção se revele insuficiente será ativado o Centro de 
Operações de Emergência (COE) que reúne no Posto de Segurança. Nesta situação, as várias 
equipas de emergência intervenientes são coordenadas pelo Delegado de Segurança, que segue 
as indicações do COE, organizando-se assim a intervenção. 

Quando a capacidade de resposta for insuficiente são chamados os socorros externos. Nesta 
situação, o controlo das ações passará a ser assegurado pelo coordenador operacional de 
socorro (COS) das equipas de socorro externo. 

 

4.1 ESTRUTURA OPERACIONAL EM EMERGÊNCIA 

O organograma de resposta à emergência em período normal de funcionamento (Período 1) é: 

 
Figura 1 - Organização para a emergência 
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Assume-se que o combate a uma situação de emergência em Período 2 se efetuará recorrendo a 
meios de Socorro Externos. Nesta situação, será dado imediatamente o alerta, pelo elemento da 
empresa de segurança presente no Posto de Segurança/Portaria, e contactados o Responsável 
pela Segurança e o Delegado de Segurança. 

4.2  DEVERES, RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES 

Os deveres, funções e responsabilidades a desempenhar pelos colaboradores estão 
especificados no anexo 13 nas Instruções Gerais e Especiais de Segurança. 

4.2.1 Todos Os Colaboradores 

Constituem deveres de todos os colaboradores: 

• Estar informado do risco geral e particular nas distintas áreas da instalação; 

• Conhecer e cumprir as Instruções Gerais de Segurança; 

• Informar o Delegado de Segurança sobre qualquer anomalia que possa vir a provocar um 
sinistro ou que possa reduzir a segurança da evacuação, nomeadamente: 

o Obstruções nos caminhos de evacuação; 
o Bocas-de-incêndio ou Extintores em mau estado de conservação; 
o Equipamentos e condutores elétricos em mau estado de conservação; 
o Qualquer outra situação que possa comprometer a segurança das instalações ou dos 

seus ocupantes; 

• Contribuir para manter os caminhos de evacuação desobstruídos e em condições de 
segurança adequadas; 

• Conhecer o Plano de Evacuação; 

• Conhecer a localização de: 
o Botões Manuais de Alarme; 
o Meios de 1ª intervenção; 
o Pontos de Encontro; 

• Saber operar os meios de Intervenção disponíveis; 

• Conhecer os membros das Equipas de Emergência. 

Perante um sinistro constituem funções de todo o pessoal: 

• Acionar um dos botões manuais de alarme ou telefonar para o Posto de Segurança ( 4222 
– n.º interno); 

• Assegurar que os impactos do sinistro não se agravam, utilizando os meios de primeira 
intervenção disponíveis, até que cheguem os reforços; 

• Receber e cumprir as instruções dadas pelo Delegado de Segurança ou qualquer membro 
das Equipas de Emergência; 

• Acompanhar e dar as instruções adequadas aos eventuais visitantes ou pessoal externo ao 
IGC até ao Ponto de Encontro correspondente. 
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4.2.2 Responsável pela Segurança (RS) 

O Responsável pela Segurança, Diretor-Adjunto do Instituto Gulbenkian de Ciência, é o 
responsável máximo na Organização pela gestão de uma situação de emergência. Dele 
dependem diretamente o Delegado de Segurança e indiretamente o conjunto das Equipas de 
Emergência, orientadas pelo Delegado de Segurança. É ao Responsável pela Segurança que 
compete a decisão sobre a ativação do PEI.  

Em situação de emergência o Responsável pela Segurança constitui o Gabinete de Crise e 
permanecerá no Posto de Segurança, onde coordenará as ações que se afigurem necessárias. 
Em função das informações facultadas pelo Delegado de Segurança dará as ordens pertinentes 
sobre as ações a realizar e decidirá sobre a emissão de um Alerta.  

Para além dos deveres e responsabilidades aplicáveis a todo o pessoal, constituem deveres 
específicos do Responsável pela Segurança: 

• Estar contactável 24 horas por dia, devido à importância das suas funções durante uma 
emergência  

• Conhecer o PEI/PSI. 

As funções a desempenhar pelo Responsável pela Segurança estão especificadas no anexo 13 
nas Instruções Especiais de Segurança. 

4.2.3 Gabinete de Crise (GC) 

O Gabinete de Crise é um órgão consultivo do Responsável de Segurança.  

É responsável, em conjunto com o Responsável pela Segurança, pela tomada de decisões de 
maior responsabilidade (p.e. ativação do PEI), para além de prestar apoio logístico ao 
Responsável pela Segurança, elaborar a informação para divulgar à comunicação social, avaliar e 
tratar a informação relacionada com a situação de emergência, bem como garantir o contacto 
com os familiares das eventuais vítimas. A identificação dos elementos que integram o Gabinete 
de Crise encontra-se em anexo 10. 

Para além dos deveres e responsabilidades aplicáveis a todo o pessoal constituem deveres 
próprios de cada membro do Gabinete de Crise: 

• Conhecer o Plano de Emergência Interno; 

• Estar sempre contactável; 

• Informar o Responsável pela Segurança / Delegado de Segurança em caso de ausência 
prolongada 

As funções a desempenhar pelos elementos que integram o Gabinete de Crise estão 
especificadas em anexo 13 nas Instruções Especiais de Segurança. 

4.2.4 Centro de Operações em Emergência (COE) 

No Posto de Segurança reúne-se o Responsável pela Segurança e o Gabinete de Crise, 
constituindo o COE e estabelecendo ligação com o Delegado de Segurança. O Responsável pela 
Segurança permanece no Posto de Segurança para a tomada de decisões durante uma 
Emergência. 
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O COE está equipado com os meios de comunicação adequados para a receção e transmissão, 
em contínuo, de informações respeitantes à evolução do sinistro e ações de controlo da 
emergência. 

Neste local estão instalados os seguintes equipamentos: 

• Sistema Automático de Deteção de Incêndios. 

• Meios de comunicação fiáveis (telefones diretos ao exterior). 

• Informação necessária durante a Emergência: 
o Plano de Segurança Interno, que inclui as Plantas de Segurança; 
o Lista de telefones de contacto dos elementos das equipas de emergência;  
o Lista de telefones de contacto dos meios de socorro externos. 

Para além dos deveres e responsabilidades aplicáveis a todo o pessoal constituem deveres do 
Vigilante no Posto de Segurança: 

• Conhecer e saber operar com os equipamentos existentes no Posto de Segurança; 

• Informar o Delegado de Segurança ou seu substituto, sobre qualquer anomalia que possa vir 
a provocar um foco de incêndio ou que possa reduzir a segurança da evacuação; 

• Articular /manter-se em ligação com os colaboradores das várias áreas das instalações. 

As funções a desempenhar pelos Vigilantes no Posto de Segurança estão especificadas no anexo 
13 nas Instruções Especiais de Segurança. 

 

4.2.5 Delegado de Segurança (DS) 

O Delegado de Segurança atuará no local da Emergência, onde avaliará e classificará a 
Emergência e assumirá a direção e coordenação das Equipas de Emergência. 

Em função da evolução do sinistro e das informações recolhidas sobre a avaliação da 
Emergência, de acordo com as instruções do Responsável pela Segurança, dará as ordens 
pertinentes sobre as ações a realizar e decidirá sobre a emissão de um Alerta. 

Para além dos deveres e responsabilidades aplicáveis a todo o pessoal, constituem deveres 
particulares do Delegado de Segurança: 

• Determinar a natureza do acidente, avaliar a extensão e estimar a sua evolução; 

• Manter informado o Responsável pela Segurança /COE sobre a evolução do sinistro, sobre a 
necessidade de promover uma evacuação total ou parcial e sobre a necessidade de solicitar 
ajuda externa. 

As funções a desempenhar pelo Delegado de Segurança estão especificadas no anexo 13 nas 
Instruções Especiais de Segurança. 
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4.2.6 Equipas de Emergência 

As Equipas de Emergência têm como função, perante um sinistro, atuar de modo a prevenir a 
ocorrência de danos pessoais e/ou materiais ou de intervir diretamente com o objetivo de reduzir, 
ao mínimo, as consequências de um sinistro. A identificação dos elementos que integram as 
Equipas de Emergência encontra-se em anexo 10. 

As funções a desempenhar pelos elementos que integram as Equipas de Emergência estão 
especificadas em anexo 13 nas Instruções Especiais de Segurança. 

 

4.2.6.1 1ª INTERVENÇÃO (EI) 

Os elementos que integram a equipa de 1ª Intervenção são formados e treinados na utilização 
dos meios de 1ª intervenção e atuam sob a alçada do Delegado de Segurança. 

 

4.2.6.2 APOIO TÉCNICO (EAT) 

Esta equipa é formada por pessoal da Área de Manutenção (eletricidade, mecânica, serralharia, 
etc.) e recebe ordens do Delegado de Segurança e do Responsável pela Manutenção. A equipa 
deve ser integrada por elementos que conhecem os diversos sistemas instalados e a sua 
operação, assim como a localização e manuseamento das chaves e dispositivos de corte geral de 
energia e fluidos. Os elementos da EAT que desempenham exclusivamente funções de apoio 
técnico devem apresentar-se no Posto de Segurança e aguardar indicações por parte do 
Delegado de Segurança/ Responsável pela Segurança para atuarem. Em alternativa podem ser 
convocados para se deslocarem diretamente ao local onde se encontram os feridos. 

 

4.2.6.3 EVACUAÇÃO (EEV) 

Os elementos responsáveis pela evacuação têm como função assegurar a evacuação ordenada 
de todos os ocupantes nos edifícios. Para tal, exercem funções de coordenação/orientação dos 
ocupantes e efetuam o registo das áreas evacuadas transmitindo esta informação ao Delegado 
de Segurança ou ao Posto de Segurança. 

 

4.2.6.4 PRIMEIROS SOCORROS (EPS) 

A missão dos elementos com formação em Socorrismo Básico é prestar auxílio e administrar 
ações de primeiros socorros a pessoas que venham a ser afetadas pelos efeitos da emergência. 

Os elementos da EPS devem apresentar-se no Ponto de Encontro 2 e aguardar indicações por 
parte do Delegado de Segurança/ Responsável pela Segurança para atuarem. Em alternativa 
podem ser convocados para se deslocarem diretamente ao local onde se encontram os feridos. 
Esta equipa dispõe de material próprio e meios de comunicação para prestar os primeiros 
socorros. os elementos desta equipa efetuam a verificação do material nas caixas/malas de 
primeiros socorros. 
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4.2.6.5  VIGILANTES – POSTO DE SEGURANÇA 

Os elementos do Serviço de Segurança (Vigilantes) ocupam locais estratégicos no apoio às 
ações de controlo da emergência. Esta equipa tem como missão, numa situação de emergência, 
prestar todo o apoio aos elementos da estrutura do PEI e seguir as ordens do Delegado de 
Segurança e Responsável pela Segurança. 

 

5. Procedimentos de Alarme  

O Alarme tem por objetivo divulgar e informar, de forma rápida, a descoberta de uma situação de 
perigo eminente e a transmissão dessa informação à Equipas de Emergência para investigação. 
Esta situação pode ser detetada por meios humanos ou por meios automáticos. 
Independentemente do modo como é detetada é fundamental transmitir o Alarme Inicial para que 
possam ser tomadas as medidas de controlo adequadas. 

 

 

O Alarme Restrito tem por objetivo informar o RS, o Delegado de Segurança e os elementos das 
Equipas de Emergência sobre uma situação acidental. O Alarme Restrito será transmitido por 
telefone.  

Caso seja impossível contactar telefonicamente com algum dos elementos das Equipas de 
Emergência deverá ser incumbido um elemento da Equipa de Segurança para transmitir o Alarme 
pessoalmente: 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

18 de 27 

Setembro 2019 

Revisão: 1 
Plano de Segurança 
PLANO DE SEGURANÇA 

 

 

O Alarme Geral tem por objetivo informar os membros da estrutura de segurança em emergência 
e todos os ocupantes do edifício de que deverá ser iniciada a evacuação geral das instalações. 
Em caso de falha de atuação das sirenes da instalação, o alarme geral é dado via telefónica ou 
verbalmente às Equipas de Evacuação. 

 

 

 

4.3 CADEIA DE COMANDO 

Na ausência do Responsável pela Segurança assume as suas funções o Delegado de 
Segurança. Assim que o Delegado de Segurança chega ao local do sinistro assume o comando 
da Emergência sendo informado sobre o estado da evolução das operações. Sempre que for 
solicitada a ajuda do Socorro Externo, o Delegado de Segurança cede o comando das operações 
de emergência ao Comandante das Operações de Socorro (COS). 

 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

19 de 27 

Setembro 2019 

Revisão: 1 
Plano de Segurança 
PLANO DE SEGURANÇA 

 

6 PROCEDIMENTOS DE ALERTA 

O alerta aos socorros externos é efetuado através do Número Europeu de Emergência, 
encontrando-se em anexo 11 os contactos telefónicos dos organismos de apoio. 

Prevendo-se a evolução do sinistro, sem capacidade de controlo através da organização e dos 
meios internos existentes, deverá efetuar-se o alerta às entidades externas com capacidade de 
intervenção e controlo sobre o sinistro: 

• Forças de Segurança (Bombeiros, INEM, …) 

• Forças Policiais. 

A decisão de alerta é tomada pelo Delegado de Segurança ou Responsável pela Segurança ou, 
nas suas ausências ou indisponibilidades, pelos substitutos ou pelo vigilante no Posto de 
Segurança. 

O alerta desenvolve-se por contacto telefónico através de telefones existentes para os 
organismos de apoio definidos devendo ter compilado previamente as seguintes informações: 

• Nome e morada completos do estabelecimento; 

• Tipo de emergência (ex.: incêndio, ameaça de bomba etc.); 

• Existência e estado de pessoas feridas (número de pessoas e estado geral); 

• Informações sobre o estado da evacuação.  
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7 PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO 

De acordo com o tipo de incidentes suscetíveis de afetar o estabelecimento são definidos os 
procedimentos ou instruções a adotar. 

7.1 INSTRUÇÕES GERAIS 

Instruções destinadas à totalidade dos colaboradores do estabelecimento, visitantes e 
prestadores de serviços com o objetivo de orientar e condicionar os seus comportamentos 
perante uma situação de emergência. 

Estas instruções fazem parte do anexo 13. 

7.1.1 Técnicas de utilização dos meios de primeira intervenção 

Integram estas Instruções Gerais as regras básicas de uso dos meios de primeira intervenção 
(extintores, carretéis e mantas) que servem os espaços da utilização-tipo. 

 

7.2 INSTRUÇÕES PARTICULARES 

Instruções destinadas aos locais nevrálgicos ou perigosos e que apresentem riscos específicos. 
Têm o objetivo de prevenir eventuais situações de emergência e definem os modos particulares 
de atuação, em caso de emergência para estes locais. Estas instruções apenas se aplicam nos 
locais onde se encontram afixadas.  

Estas instruções fazem parte do anexo 13. 

 

7.3 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

Instruções destinadas aos elementos da estrutura operacional para a emergência.  

Estas instruções fazem parte do anexo 13. 

 

7.4 FLUXOGRAMAS DE ATUAÇÃO EM EMERGÊNCIA 

Além das instruções e procedimentos anteriormente referidos foi desenvolvido o seguinte 
fluxograma de atuação: 
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7.5 PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

O IGC dispõe de uma rede de telefones fixos, internos e com ligação ao exterior, que se 
encontram distribuídos por todo o Instituto. O Delegado de Segurança, as Unidade de Apoio à 
Investigação - Informática e Manutenção possuem também, telefones portáteis com ligação ao 
exterior. 

7.5.1 Procedimento de comunicação com estabelecimentos vizinhos 

No caso de emergência de Nível 3 serão informados os estabelecimentos vizinhos pelos 
contactos disponíveis no anexo 11. 

7.5.2 Comunicações aos meios de comunicação social e público em geral 

O RS, com o apoio do Gabinete de Crise, prepara comunicados sobre a evolução da ocorrência e 
os impactos na envolvente e no estabelecimento. As instruções sobre as mensagens e o teor da 
informação a divulgar, durante e após a ocorrência, são estabelecidos pelo Responsável pela 
Segurança. 

 

7.6 RECURSOS MATERIAIS 

No anexo 12 inclui-se a descrição dos recursos materiais disponíveis no IGC. A localização dos 
meios encontra-se representada em anexo 8. 
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8 PROCEDIMENTOS/INSTRUÇÕES DE ATUAÇÃO PARA A EVACUAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO 

8.1 PLANO DE EVACUAÇÃO E PROTEÇÃO DAS PESSOAS 

A evacuação geral é indicada pela ativação do alarme de evacuação, por elementos da Equipa de 
Evacuação do piso/ edifício ou por elementos de outras equipas de emergência. 

As Instruções Gerais de Segurança, no anexo 13, incluem os procedimentos de atuação em caso 
de evacuação. Os caminhos de evacuação estabelecidos permitem uma evacuação rápida e 
segura dos ocupantes para o exterior das instalações e para os Pontos de Encontro definidos. 

Nos caminhos de evacuação está colocada sinalização de emergência, visível e iluminada, quer 
na situação dia como na situação noite, que orienta os ocupantes pelos percursos de evacuação 
estabelecidos e em segurança, no sentido das saídas de emergência. 

Nas plantas de emergência encontram-se assinalados os percursos de emergência existentes e 
as instruções de atuação em caso de emergência. 

De acordo com as características e a localização da situação de emergência dever-se-á proceder 
da seguinte forma: 

• Evacuação parcial da zona afetada, quando a emergência se limita a uma zona concreta; 

• Evacuação geral do(s) edifício(s), quando é previsível que a evolução da emergência 
possa progredir para a totalidade do edifício e edifícios contíguos/vizinhos. 

Cabe ao Delegado de Segurança decidir qual o tipo de evacuação a desencadear, de acordo com 
as características e evolução previsível da emergência comunicando, pelo meio mais rápido, 
quais as medidas a adotar. 

Os elementos das restantes equipas de emergência apoiam a evacuação do pessoal na zona em 
emergência. 

Caso a situação o exija o Delegado de Segurança ou as equipas de emergência presentes no 
local, podem ter que definir um ponto de encontro alternativo. 

Os elementos da Equipa de Intervenção, caso não consigam controlar o sinistro a partir do local 
da ocorrência e se a situação se agravar tornando-se incontrolável, devem dirigir-se para o Ponto 
de Encontro. 

 

 

 

 

No quadro seguinte identificam-se e localizam-se os Pontos de Encontro no IGC: 
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Identificação  Localização do Ponto de Encontro 

PE 1 Exterior das instalações, numa zona ampla, no Parque de Estacionamento  

PE 2 Exterior das instalações, numa zona ampla, no Parque de Estacionamento 

 

 

8.2 PROCEDIMENTOS DE BUSCA E SALVAMENTO 

No caso de se verificar a existência de pessoas desaparecidas ou ter sido identificada a presença 
de pessoas num espaço confinado ou numa área bloqueada da zona do sinistro, o Delegado de 
Segurança definirá a estratégia, em conjunto com os elementos das Equipas de Emergência, 
para efetuar a sua busca e salvamento. 

Se a gravidade da situação for tal que o Delegado de Segurança verifique que não possui meios 
internos para efetuar as operações de busca e salvamento solicitará o apoio dos socorros 
externos. 
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Em caso de ser necessário proceder à busca e salvamento de pessoas desaparecidas, os 
elementos das Equipas de Emergência (por ex. intervenção e/ou primeiros socorros) atuarão da 
seguinte forma: 

• Dirigem-se para a área do sinistro ou possível zona onde se encontrem pessoas 
bloqueadas ou desaparecidas e efetuam uma ronda de controlo. 

• Se detetarem feridos ou pessoas soterradas: 

o Informam de imediato o Delegado de Segurança/Posto de Segurança indicando a 
sua localização e gravidade, 

o Mantem-se junto dos sinistrados, 

o Se possível e sem perigo, tentar a sua libertação, retirando os escombros um a 
um, começando pelo de cima. Não se precipite, não agrave a situação dos feridos 
ou a sua. 

• Manter o Delegado de Segurança/Posto de Segurança informado da situação e das ações 
tomadas e aguardar por instruções. 

 

8.3 PROCEDIMENTO PARA SOCORRO A VÍTIMAS 

O objetivo do socorro a vítimas é definir critérios de atuação para tratamento de vítimas de 
acidentes graves, providenciar a prestação de primeiros socorros e encaminhar para os meios 
externos de socorro. 

Os responsáveis por prestar o primeiro socorro a vítimas de acidentes são os elementos da 
Equipa de Primeiros Socorros constituída por colaboradores com formação e treino em primeiros 
socorros. 

Se se verificar a existência de vítimas o Delegado de Segurança promove, com a Equipa de 
Primeiros Socorros, a remoção das vítimas para uma zona segura, o resgate e o 
encaminhamento das vítimas para os socorros externos. 

De uma forma geral, se um elemento da Equipa de Primeiros Socorros encontrar feridos ou for 
convocado para um local onde haja vítimas deve: 

• Dirigir-se ao local do sinistro. 

• Afastar as pessoas que não sejam envolvidas nos socorros e, tente acalmar a vítima. 

• Proceder a um inquérito muito sumário do acidente. Proceder a um exame sumário da(s) 
vítima(s) para detetar alterações das funções vitais. 

• Se a(s) vítima(s) apresenta(m) sinais de inconsciência ou desequilíbrio do estado geral: 

o Deitar a(s) vítima(s) suavemente no chão 

o Desobstruir as vias aéreas e verificar se há respiração 
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o Verificar se há pulsação 

 Se a(s) vítima(s) apresentam sinais de respiração e pulsação, voltá-la(s) 
suavemente na Posição Lateral de Segurança (PLS) 

 Se a(s) vítima(s) não apresentam sinais de respiração, nem de pulsação, 
proceder à reanimação cardiopulmonar 

 Se a(s) vítima(s) apresentam sinais de pulsação, mas não de respiração, 
proceder à execução de respiração boca / boca 

• Informar o Delegado de Segurança/Posto de Segurança das ações de socorro efetuadas 
e/ou da necessidade de intervenção dos meios de socorro externos. 

• O socorrista deve manter-se junto dos sinistrados, ou pedir a alguém que o faça, até à 
chegada dos meios de socorros externos 

• Se a(s) vítima(s) apresentam sinais de traumatismo, não mexer ou tocar, aguardar pela 
chegada das equipas de socorro externo. 

• Se a(s) vítima(s) apresenta(m) sinais de consciência, proceder de acordo com os 
sintomas. 

• Aguardar por instruções. 

• Se for dada ordem de evacuação geral: 

o Verificar se o estado da vítima torna possível a sua deslocação 

o Se for possível, designar outros elementos para auxiliar o transporte até ao ponto 
de encontro 

• No ponto de encontro informar de imediato o Delegado de Segurança/Posto de Segurança 
das ações de socorro efetuadas e/ou da necessidade de intervenção dos meios de 
socorro externos. 

 

O Delegado de Segurança deverá estar permanentemente apto a prestar as seguintes 
informações: 

• Número e estado geral das vítimas; 

• Tipo de emergência. 
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9 PROCEDIMENTOS DE RECEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS BOMBEIROS 

Sempre que o Delegado de Segurança, ou um elemento por si nomeado, esteja no local da 
emergência fará a receção das equipas de socorro externas (bombeiros, forças policiais, etc.), 
respetiva informação e encaminhamento. 

As equipas de socorros externas atuam de acordo com técnicas e hierarquia próprias, em ligação 
com o Delegado de Segurança ou o elemento por si nomeado. 

À chegada do responsável pelas operações de socorro – COS devem estar disponíveis, para 
entrega, as plantas de segurança, cujo exemplar se encontra no Posto de Segurança. O 
Delegado de Segurança e/ou outro elemento designado devem dirigir-se ao responsável das 
operações de socorro para transmitir informações pertinentes, tais como: 

• Evolução da emergência (locais afetados, ações em curso, possibilidade de propagação 
para áreas contíguas e espaços considerados críticos);  

• Estado da evacuação dos ocupantes;  

• Estado das vítimas; 

• Informações sobre a acessibilidade de veículos e equipas aos espaços. 

A direção das operações é transferida para o responsável máximo da hierarquia de comando de 
operações de socorro - COS, que atua de acordo com técnicas e procedimentos próprios. 

O Delegado de Segurança/COE asseguram que os socorros externos têm todo o apoio que lhes 
for solicitado. 
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1. CÁLCULO DA CATEGORIA DE RISCO 

Inclui-se neste anexo o relatório de identificação da categoria de risco dos edifícios.



 
 

IDENTIFICAÇÃO DA 
CATEGORIA DE RISCO 

 
( D E C R E T O L E I N . º 2 2 0 / 2 0 0 8 , 1 2  D E N O V E M B R O , 
A L T E R A D O P E L O D E C R E T O L E I 2 2 4 / 2 0 1 5 9  D E 

O U T U B R O ) 
 
 
 
 
 

 
Rua Quinta Grande 6, 

 

2780-156 Oeiras 
 
 
 
 
 
 
 

S E G U R A N Ç A C O N T R A R I S C O S D E I N C Ê N D I O E M 
E D I F Í C I O S ( S C I E ) 

 
 
 
 

RREE  VVII  SS  ÃÃOO  00 
SSEE  TTEEMM  BBRROO  22001177 

 
 
 

EELL  AA  BB  OO  RR  AA  DD  OO  PP  OO  RR  :: 
 

Consulsafety – Segurança, Ambiente e Qualidade, Lda. 
 

Tel.: 212 509 143 / Fax: 212 509 145 / 
Email: geral@consulsafety.com 

mailto:geral@consulsafety.com


 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 
 
 
 

Pág. 
2 de 13 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

Plano de Segurança 
Identificação da Categoria de Risco 

 
 
 
 
 
 
 

Índice 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO  .............................................................................................. 2 

1.1 REFERENCIAS LEGAIS ................................................................................... 2 
1.2 DEFINIÇÕES .............................................................................................. 2 
1.3 MÉTODOS DE CÁLCULO DA DENSIDADE DE CARGA DE INCÊNDIO MODIFICADA ..................... 3 

2 UTILIZAÇÕES-TIPO DOS EDIFÍCIOS/RECINTOS AO AR LIVRE  .................................. 5 

3 APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS  .................................................................... 8 

4 CONCLUSÕES  ............................................................................................. 11 

4.1 OBRIGAÇÕES NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO  ....................................... 12



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 
 
 
 

Pág. 
3 de 13 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

Plano de Segurança 
Identificação da Categoria de Risco 

 
 
1. I N T R O D U Ç Ã O 

 

O presente relatório tem por objetivo determinar a Categoria de Risco das instalações do Instituto 
Gulbenkian da Ciência (adiante designado por IGC), de forma a permitir identificar as Medidas de 
Autoproteção de acordo com Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e Titulo 
VII – Condições Gerais de Autoproteção publicadas no Regulamento Técnico - Portaria n.º 
1532/2008, de 29 de dezembro. 

 
 

11 .. 11   RREE  FF  EE  RR  EE  NN  CC  II  AA  SS  LLEE  GG  AA  II  SS 
 

• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro - Regime jurídico da segurança contra incêndio 
em edifícios; 

 

• Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro – Regulamenta o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro 

 

• Despacho n.º 2074/2009, de 15 de janeiro - Critérios técnicos para determinação da densidade 
de carga de incêndio modificada. 

 
 
 

11 .. 22   DDEE  FF  II  NN  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS 
 

• Categorias de risco - a classificação em quatro níveis de risco de incêndio, de qualquer 
Utilização-tipo de um edifício e recinto, atendendo a diversos fatores de risco, como a sua 
altura, o efetivo, o efetivo em locais de risco, a densidade de carga de incêndio modificada e a 
existência de pisos abaixo do plano de referência, nos termos previstos no artigo 12.º do 
Decreto- Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro; 
 

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

 
• Densidade de carga de incêndio - a carga de incêndio por unidade de área útil de um dado 

espaço ou, para o caso de armazenamento, por unidade de volume; 
 

• Densidade de carga de incêndio modificada -  a densidade de carga de incêndio afectada de 
coeficientes referentes ao grau de perigosidade e ao índice de activação dos combustíveis, 
determinada com base nos critérios referidos no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 
de Novembro. 
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11 .. 33   MMÉÉ  TT  OO  DD  OO  SS  DD  EE  CCÁÁ  LL  CC  UU  LL  OO  DD  AA  DDEE  NN  SS  II  DD  AA  DD  EE  DD  EE  CC  AA  RR  GG  AA  DD  EE  IINN  CC  ÊÊ  NN  DD  II  OO  MMOO  DD  II  FF  II  CC  AA  DD  AA 
 

Os critérios técnicos para determinação da carga de incêndio modificada, inerentes às utilizações 
tipo XII, utilizados nos presentes cálculos seguem o indicado no n.º 3 do Despacho referido em 1.1 e 
as indicações de alterações às fórmulas emanadas pela ANPC no seu site. 

 
A densidade de carga de incêndio modificada (qs), em MJ/m2, de cada compartimento corta-fogo, 
pode ser calculada de acordo com as seguintes fórmulas: 

 
a) Para as atividades, exceto o armazenamento: 

 

 
 

em que: 
 

 

qsi 
Densidade de carga de incêndio relativa ao tipo de atividade (i), em MJ/m2, calculada nos 
termos do n.º 7.º do Despacho 

 
 

Si 

 
 

Área afeta à zona de atividade (i), em m2; 
 

Nota: O denominador da fórmula para o cálculo da densidade de carga de incêndio modificada, 
pelo método probabilístico, passa a ser S (área útil do compartimento corta-fogo, em m2, de 
acordo com indicações para correção da ANPC 

 
Ci 

Coeficiente adimensional de combustibilidade do constituinte combustível de maior risco de 
combustibilidade presente na zona de atividade (i), calculado nos termos do n.º 6.º do 
Despacho 

 
Rai 

Coeficiente adimensional de ativação do constituinte combustível (i), calculado nos termos do 
n.º 7.º do Despacho, em função do tipo de atividade da zona (i) 

Na Número de zonas de atividades distintas 
 
 
 
b) Para atividades de armazenamento (método das atividades): 

 

 
 
em que: 

 
qvi 

Densidade  de  carga  de  incêndio  por  unidade  de  volume  relativa  à  zona  de 
armazenamento (i), em MJ/m3, calculada nos termos do n.º 7.º do Despacho 
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hi Altura de armazenagem da zona de armazenamento (i), em m 

 
 

Si 

Área afeta à zona de armazenamento (i), em m2 
 

Nota: O denominador da fórmula para o cálculo da densidade de carga de incêndio 
modificada, pelo método probabilístico, passa a ser S (área útil do compartimento 
corta-fogo, em m2, de acordo com indicações para correção da ANPC 

 
Ci 

Coeficiente  adimensional  de  combustibilidade  relativo  ao  constituinte  combustível 
armazenado na zona (i), calculado nos termos do n.º 6.º do Despacho 

 
Rai 

Coeficiente  adimensional  de  ativação  do  constituinte  combustível  armazenado  na 
zona (i), calculado nos termos do n.º 7.º do Despacho 

Na Número de zonas de armazenamento distintas 
Si Área útil do compartimento corta-fogo m2 

Ni Número de constituintes combustíveis presentes no compartimento 
 
 
c)  Densidade de carga de incêndio modificada da totalidade da utilização -tipo 

 
 
 

A densidade de carga de incêndio modificada (q), em MJ/m2, da totalidade dos compartimentos 
corta-fogo das utilizações tipo XI e XII é calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 
 
em que: 

 
 

qsk 
Densidade de carga de incêndio, em MJ/m2, de cada compartimento corta-fogo (k), calculada 
nos termos do n.º 3.º do Despacho 

Sk Área útil de cada compartimento corta-fogo (k), em m2 

N Número de compartimentos corta-fogo 
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2. U T I L I Z A Ç Õ E S - T I P O  D O S  E D I F Í C I O S / R E C I N T O S  A O  A R  L I V R E 

 

 
O Instituto Gulbenkian de Ciência é constituído por vários edifícios, conforme figura seguinte. 

 

 
 
As Utilizações tipo associadas aos edifícios e recintos são as seguintes: 

 
 
 

Designação 
Utilizações-Tipo 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI  
 

X II 

Edifício ABC e D             

Edifício EFG             

Edifício J             

Portaria sul             

Portaria norte             

Casas do Parque             

Oficinas de Manutenção             

Casa do grupo gerador             

Parques de Estacionamento             
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Em função da Utilizações-tipo os parâmetros para a categoria de risco encontram-se em: 
 

Utilização-tipo 
 

(ver Nota 1) 

 
 

Categoria de Risco 

 
II - Estacionamentos 

 

O estacionamento é ao ar livre pelo que a UT II é de 1ª categoria 
de risco 

 
III - Administrativos 

 

A categoria de risco será calculada pelo quadro III do Anexo III do 
Decreto-Lei n.º 224/2015 

 
 

IV - Escolares 

 

As salas de formação e auditórios não possuem efetivo superior a 
200, pelo que são aplicáveis apenas as disposições gerais e as 
específicas da UT do edifício (III ou XII) 

 
 

VII - Restauração 

 

A UT VII possui um efetivo inferior a 200, sendo aplicáveis apenas 
as disposições gerais e as específicas da Utilização-tipo onde se 
insere (UT-III) 

 
XI- Bibliotecas 

 

A Biblioteca possui uma área bruta inferior a 200 m2, pelo que o 
cálculo será determinado pelo Despacho n.º 2074/2009 

 
 
 
 

XII - Industriais e Armazéns 

 

As oficinas e armazéns que possuem uma área bruta inferior a 20 
% da área bruta afeta à Utilização-tipo III, sendo aplicáveis apenas 
as disposições gerais e as específicas da Utilização-tipo onde se 
insere (UT-III) 

 
As Casas do Parque e Oficina, que integram a UT XII, a respetiva 
categoria de risco será calculada pelo Despacho n.º 2074/2009 

 
NOTA 1: 

 
• 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; 

 

• Tipo III «administrativos», corresponde a edifícios ou partes de edifícios onde se desenvolvem 
atividades 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; 

 

• Tipo IV «escolares», corresponde a edifícios ou partes de edifícios recebendo público, onde se ministrem 
ações de educação, ensino e formação ou exerçam atividades lúdicas ou educativas para crianças e 
jovens, podendo ou não incluir espaços de repouso ou de dormida afetos aos participantes nessas ações 
e atividades, nomeadamente escolas de todos os níveis de ensino, creches, jardins -de -infância, centros 
de formação, centros de ocupação de tempos livres destinados a crianças e jovens e centros de 
juventude; 

 

• Tipo VII «hoteleiros e restauração», corresponde a edifícios ou partes de edifícios, recebendo público, 
fornecendo alojamento temporário ou exercendo atividades de restauração e bebidas, em regime de 
ocupação exclusiva ou não, nomeadamente os destinados a empreendimentos turísticos, alojamento 
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local, quando aplicável, 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; 

 

• 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 

 

• 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 atividades industriais ou ao 
armazenamento de materiais, substâncias, produtos ou equipamentos, oficinas de reparação e todos os 
serviços auxiliares ou complementares destas atividades. 

 
 
 
É ainda de realçar que: 

 

• No caso de estabelecimentos com uma única Utilização-tipo distribuída por vários edifícios 
independentes, a categoria de risco é atribuída a cada edifício e não ao seu conjunto. 

 

• Quando há edifícios e recintos de utilização mista, ou seja espaços onde se desenvolvam 
atividades administrativas, de arquivo documental e de armazenamento necessários ao 
funcionamento das entidades que exploram as Utilizações-tipo XII, 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 20 % da área bruta afeta à Utilização- 
tipo XII, são aplicáveis apenas as disposições gerais e as específicas da Utilização-tipo onde 
se inserem. 

 
• Os edifícios e os recintos de utilização mista são classificados na categoria de risco mais 

elevada das respetivas Utilizações-tipo, independentemente da área ocupada por cada uma 
dessas utilizações. 

 
Pelo que em resumo as UT afetas aos edifícios e recintos são: 

 
 
 

Designação 

 
Utilizações-Tipo 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI  X II 
Edifício ABC e D             

Edifício EFG             

Edifício J             

Portaria sul             

Portaria norte             

Casas do Parque             

Oficinas de Manutenção             

Casa do grupo gerador             

Parques de Estacionamento             
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3. A P R E S E N T A Ç Ã O  D O S  C Á L C U L O S 
 

 
Recintos da UT II: 

 
 

Recinto 
 

Observação Categoria de Risco 
(quadro II DL224/2015) 

Parque de 
estacionamento 

 

Ar livre 
 

1ª 

 
 
 
Edifícios da UT III: 

 
 

Edifício 
 

Observação Categoria de Risco 
(quadro III DL224/2015) 

 
Edifício ABC e D 

Altura inferior a 28 m 
 

Efetivo superior a 100 e inferior a 1000 

 
2ª 

 
Edifício EFG 

Altura inferior a 28 m 
 

Efetivo superior a 100 e inferior a 1000 

 
2ª 

 
Portaria norte 

Altura inferior a 9 m 
 

Efetivo inferior a 100 

 
1ª 

 
Portaria sul 

Altura inferior a 9 m 
 

Efetivo inferior a 100 

 
1ª 

 
 
Edifícios da UT XII: 

 
 

Edifício 
 

Observação Categoria de Risco 
(quadro X DL224/2015) 

 

Edifício J 
 
 
 
 
 

(ver cálculos na página seguinte) 

 

1ª 

 

Casas do Parque 
 

2ª 

Oficinas de 
Manutenção 

 

2ª 

Casa do Grupo 
Gerador 

 

2ª 

 
 

Na aplicação das fórmulas indicadas na Secção 1.3.; obteve-se os seguintes valores para q, em 
função das atividades existentes das UT XII. 
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Edifício J: 
 

 
 
 
Casas do Parque: 
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Oficinas de Manutenção: 

 
 

Designação 
Atividade 

(quadro II do Despacho 
n.º2074/2009) 

 
Área Bruta 

 

% 
Ocupação 

 
Área Útil 

 
Q 

(MJ) 

 
Ci 

 
Rai 

 

Qs 
(MJ) 

 
CIM 

 

Categoria de 
risco 

 
Material de Construção Materiais de 

construção, armazém 

 
25 

 
0,50 

 
13 

 
18000 

 
1,3 

 
1,5 

 
35100 

 
 

832 

 
 

2ª 
 
Oficina de manutenção 

 
Ferramentas 

 
25 

 
0,50 

 
13 

 
5000 

 
1,3 

 
1 

 
6500 

 
 
 
Casa do Gerador de Emergência: 

 
 
 

Designação 

 
Atividade 

(quadro II do Despacho 
n.º2074/2009) 

 
 
Área Bruta 

 
 

Ci 

 
 

Rai 

 
Qs 

(MJ) 

 
 

CIM 

 
Categoria de 

risco 

 
Gerador de Emergência 

 
Motores eletrícos 

 
32,6 

 
1 

 
1 

 
9780 

 
300 

 
1ª 

 

 
 
 

Local 

 
Área útil 

(m2) 

 
Massa 

(kg) 

Material 
(quadro I do 
Despacho 

n.º2074/2009) 

 
Hi   (poder 
calorífero 

inferior) (MJ/kg) 

 
 

Ci 

 
 

Rai 

 
Q 

(MJ) 

 
 

CIM 

 
Categoria de 

risco 

Reservatório de 
gasóleo 

 
39 

 
800 

 
Gasóleo 

 
42 

 
1,3 

 
3 

 
131040 

 
3360 

 
2ª 
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4. C O N C L U S Õ E S 
 

Apresentam-se nos quadros seguintes o resumo dos resultados obtidos 
 
 

 
 

Designação 

 
Utilizações-Tipo 

 
Categoria 

risco 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI  X II 

Edifício ABC e D             2ª 
Edifício EFG             2ª 
Edifício J             2ª 
Portaria sul             1ª 
Portaria norte             1ª 
Casas do Parque             2ª 
Oficinas de Manutenção             2ª 
Casa do grupo gerador             2ª 
Parques de Estacionamento             1ª 

 
 
Pela análise dos resultados obtidos as instalações do IGC inserem-se na 2ª Categoria de Risco. 
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5. OB R I G A Ç Õ E S N O Â M B I T O D A S ME D I D A S D E AU T O P R O T E Ç Ã O 
 
 
As obrigações no âmbito das medidas de autoproteção de acordo com o Artigo 21.º do Decreto-lei 
n.º 220/2015, de 12 de Novembro e Artigo 198º da Portaria n.º 1532/2008 são as descritas de 
seguida. 

 

Nomeação do Responsável pela Segurança (RS) do Estabelecimento (proprietário ou entidade 
exploradora). 

 

Para concretização das medidas de autoproteção, o Responsável pela Segurança (RS) do 
Estabelecimento deve nomear um Delegado de Segurança (DS) para executar a implementação 
das medidas de autoproteção, a saber: 

 

 
 

• Compilação/organização dos Registos de Segurança onde devem constar os relatórios de 
vistoria ou inspeção, e relação de todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou 
indiretamente relacionadas com a SCIE (Artigo 201º da Portaria n.º 1532/08); 

 

• Elaboração das medidas preventivas, que tomam a forma de Plano de Prevenção (Artigo 
203º da Portaria n.º 1532/08); 

 

• Elaboração  das  medidas  de  intervenção  em  caso  de  incêndio,  que  tomam  a  forma  de 
Procedimentos em caso de Emergência (Artigo 204º da Portaria n.º 1532/08); 

 

o Implementar um Serviço de Segurança contra Incêndio (SSI), de acordo com o 
Artigo 200º da Portaria n.º 1532/08, constituído por um Delegado de Segurança com 
as funções de chefe de Equipa de Segurança; 

 

o O número mínimo de elementos da Equipa de Segurança, de acordo com o Artigo 
200º da Portaria n.º 1532/08, é de 3 (o Estabelecimento deve assegurar a presença 
simultânea deste número mínimo de elementos durante os períodos de funcionamento 
da instalação). 

 

• Formação em Segurança contra Incêndios, sob a forma de ações 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 (Artigo 206º da Portaria n.º 1532/08); 

 

• Simulacros, para teste do plano de emergência interno e treino dos ocupantes com vista a 
criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos com período 
máximo de 2 anos entre exercícios (Artigo 207º da Portaria n.º 1532/08). 

 

• Inspeções Regulares: sendo as instalações de 2ª categoria de risco,  estão  sujeitas  a 
inspeções de 5 em 5 anos, a realizar pela ANPC ou por entidades credenciadas, no âmbito 
do artigo 19º do Decreto-lei n.º 224/2015, para verificação da manutenção das condições de 
SCIE aprovadas e da execução das medidas de autoproteção. 

 

Definir a localização do Posto de Segurança: 
 

• Garantir que durante os períodos de funcionamento das Utilizações-tipo, o Posto  de 
Segurança que as supervisiona é mantido ocupado, em permanência, no mínimo por um 
elemento de segurança. 
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2. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PSI 

2.1 LISTA DE PAGINAS EM VIGOR  

Revisão Refª do documento/ 
N.º de 

páginas 
em vigor 

Observações 

1 Cap. 1 – Gestão Administrativa do PSI 11  

1 Cap. 2 – Organização dos Registos de 
Segurança  8  

1 Cap. 3 – Plano de Prevenção  11  

1 Cap. 4 – Plano de Emergência  29  

1 

Cap. 5 – Anexos    

1 – Cálculo da Categoria de Risco 3 Inclui o relatório de cálculo da categoria 
de risco 

2 – Gestão Administrativa do PSI 13  

3 - Registos de Segurança 14 Inclui modelos de registos e relatórios 

4 - Procedimentos de Exploração e 
Utilização dos Espaços 15 Inclui os PPREV 

5 - Procedimentos operacionais das 
Instalações Técnicas 16 Inclui os PO das IT 

6 - Procedimentos operacionais dos 
Equipamentos e Sistemas de Segurança 17 Inclui os PO dos ESS 

7 - Plano de Manutenção Preventivo 18 Inclui a Lista dos Planos de 
Manutenção 

8 – Cartografia 19 Inclui plantas de segurança e plantas 
de emergência 

9 – Entidades Autorizadas em Emergência 20  

10 – Recursos Humanos 21 
Inclui apêndice com a identificação dos 
elementos que integram a estrutura de 

emergência 

11 – Organismos de Apoio 22  

12 – Recursos Materiais 23 a 24  

13 – Instruções de Segurança 25 Inclui as Regras Básicas de uso de 
meios de 1ª intervenção 

14 – Substâncias Perigosas 26 Inclui a FDS do gás natural 

15 – Caraterização das Instalações 27 a 31  
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2.2 LISTA DE ALTERAÇÕES E REVISÕES 

As revisões e alterações do presente PSI serão registadas no quadro que se segue: 
 

REVISÃO DATA DA REVISÃO ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 

0 Maio 2019 Edição da versão original 

1 Setembro 2019 Revisão Geral 
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2.3 LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PSI 

Distribuição integral do Plano de Segurança Interno: 

Entidades Internas 

 

NÚMERO DE 
EXEMPLARES ENTIDADE OBSERVAÇÕES 

1 Responsável pela Segurança Versão digital 

1 Delegados de Segurança Versão digital 

   

   

 

Entidades Externas 

 

NÚMERO DE 
EXEMPLARES ENTIDADE OBSERVAÇÕES 

2 ANPC – CDOS de Lisboa Versão papel e editável 

   

   

 

Distribuição parcial do Plano de Segurança Interno: 

 

PARTE DO PS ENTIDADE 

Regras básicas de uso 
de meios de 1ª 

intervenção 

Distribuídas/disponibilizadas aos respetivos destinatários, juntamente 
com as IGS 

IPS Ocupantes dos locais de risco C 
(afixadas em cada local, em posição visível) 

PO.IT Afixadas junto das instalações técnicas 

PO.ESS Afixadas junto dos equipamentos e sistemas de segurança 
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2.4 GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 

TERMO DESCRIÇÃO 

Acidente Acontecimento repentino e imprevisto com efeitos relativamente limitados no tempo 
e no espaço, suscitáveis de atingirem pessoas, bens e o ambiente. 

Agente extintor Substância sólida, líquida ou gasosa especificamente adequada para extinguir um 
incêndio, quando aplicada em determinadas condições. 

Alarme 
Sinal sonoro e ou luminoso, para aviso e informação de ocorrência de uma situação 
anormal ou de emergência, acionado por uma pessoa ou por um dispositivo ou 
sistema automático. 

Alarme geral 

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

Alarme local Alarme que tem por destinatários apenas os ocupantes de um espaço limitado de um 
edifício ou de um estabelecimento e o pessoal afeto à segurança. 

Alarme restrito Alarme emitido exclusivamente para aviso de uma situação de incêndio, ao pessoal 
afeto à segurança de um edifício ou de um estabelecimento. 

Alerta Mensagem transmitida aos meios de socorro que devem intervir em caso de 
incêndio, nomeadamente os bombeiros. 

Altura de um edifício 

(ref.ª anexo I da 
Portaria 

n.º1532/2008) 

Diferença de cota entre o piso mais desfavorável suscetível de ocupação e o plano 
de referência. Quando o último piso coberto for exclusivamente destinado a 
instalações e equipamentos que apenas impliquem a presença de pessoas para fins 
de manutenção e reparação, tal piso não entra no cômputo da altura do edifício. O 
mesmo sucede se o piso for destinado a arrecadações cuja utilização implique 
apenas visitas episódicas de pessoas. 

Altura da utilização-
tipo 

A diferença de cota entre o plano de referência e o pavimento do último piso acima 
do solo, suscetível de ocupação por essa utilização-tipo. 

Ambiente Conjunto dos sistemas físicos, ecológicos, económicos e socioculturais com efeito 
direto ou indireto sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem.  

Ameaça de bomba Situação caracterizada pela possibilidade de existência de um engenho explosivo 
nas instalações. 

Botão manual de 
paragem 

Dispositivo de ação manual destinado a dar continuidade ou interromper uma ação 
(ex. corte de energia). 

Caminho de 
evacuação ou 

caminho de fuga 

Percurso entre qualquer ponto, suscetível de ocupação, num recinto ou num edifício 
até uma zona de segurança exterior, compreendendo, em geral, um percurso inicial 
no local de permanência e outro nas vias de evacuação. 

Carga de incêndio 
A quantidade de calor suscetível de ser libertada pela combustão completa da 
totalidade de elementos contidos num espaço, incluindo o revestimento das paredes, 
divisórias, pavimentos e tetos. 
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TERMO DESCRIÇÃO 

Categoria de risco 

A classificação em quatro níveis de risco de incêndio de qualquer utilização-piso de 
um edifício e recinto, atendendo a diversos fatores de risco, como a sua altura, o 
efetivo, o efetivo em locais de risco, a carga de incêndio e a existência de pisos 
abaixo do plano de referência, nos termos previstos no artigo 12.º do Decreto-lei n.º 
220/2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015. 

Compartimento 
corta-fogo 

Parte de um edifício, compreendendo um ou mais espaços, divisões ou pisos, 
delimitada por elementos de construção com resistência ao fogo adequada a, 
durante um período de tempo determinado, garantir a proteção do edifício ou impedir 
a propagação do incêndio ao resto do edifício ou, ainda, a fracionar a carga de 
incêndio. 

Delegado de 
Segurança 

Elemento designado pelo Responsável de Segurança, com a responsabilidade de 
executar as medidas de autoproteção, agindo em representação da entidade 
responsável pela instalação. 

Derrame de 
produtos perigosos 

Libertação ou fuga acidental de um produto químico perigoso para o pavimento ou 
para o meio ambiente, durante um determinado intervalo de tempo, conduzindo à 
sua acumulação em quantidades tais, que é necessária uma ação de contenção e 
limpeza com meios materiais apropriados. 

Edifício 

Toda e qualquer edificação destinada à utilização humana que disponha, na 
totalidade ou em parte, de um espaço interior utilizável, abrangendo as realidades 
referidas no n.º 1 do artigo 8º do Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 224/2015. 

Efetivo 
O número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado 
espaço de um edifício ou recinto (conforme o artigo 2º do Decreto-lei n.º 220/2008, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015 e o artigo 51º da Portaria n.º 1532/2008). 

Emergência 

Situação incontrolada ou de difícil controlo, que pode originar danos pessoais, 
materiais ou ambientais, a interrupção ou paragem de atividades, ameaçar a solidez 
económica da empresa ou pôr em causa a sua imagem pública, requerendo uma 
ação imediata para recuperação do controlo e minimização das suas consequências. 

Emergência Parcial 

Situação cuja consequência não se prevê que venham a afetar significativamente as 
pessoas, equipamentos/instalações ou a originar a interrupção prolongada da 
atividade. Nesta situação não é expectável o recurso a mais elementos do que 
aqueles pertencentes às equipas internas. 

Escala de Mercalli 
Modificada  

(MM 1956) 

É uma escala qualitativa utilizada para descrever os efeitos de um sismo tendo em 
conta os efeitos nas estruturas, em consequência da aceleração máxima do solo. A 
escala é composta por 12 graus de intensidade que variam entre I (impercetível) até 
XII (danos quase totais), em que a cada número se associa um grupo descritivo de 
efeitos. Resultou da necessidade de uniformizar várias escalas existentes 
considerando nos seus critérios de avaliação de efeitos, 5 classes de danos nas 
construções e 4 tipologias de construção. Esta escala complementa a informação 
dada pela magnitude de um sismo. 

Estabelecimento Edifício, recinto ou parte deles, destinado a uma única ocupação distinta da 
habitação ou de estacionamento de veículos. 

Estabilidade ao fogo 
Propriedade de um elemento de construção, com funções de suporte de cargas, 
capaz de resistir ao colapso durante um período de tempo determinado, quando 
sujeito à ação de incêndio. 

Estanquidade ao 
fogo 

Propriedade de um elemento de construção com função de compartimentação de 
não deixar passar, durante um período de tempo determinado, qualquer chama ou 
gases quentes. 
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Evacuação Movimento de ocupantes de um edifício para uma zona de segurança, em caso de 
incêndio ou de outros acidentes, que deve ser disciplinado, atempado e seguro. 

Explosão Abalo súbito acompanhado geralmente de um estrondo produzido pelo 
desenvolvimento repentino de uma força ou pela expansão súbita de um gás. 

Extintor de incêndio 
Aparelho contendo um agente extintor, que pode ser descarregado sobre um 
incêndio por ação de uma pressão interna. Deve estar em conformidade com as NP 
EN 3, NP EN 1866 e NP 4413. 

Ficha de Dados de 
Segurança 

Ficha que descreve um conjunto de características, precauções, efeitos e 
classificações relativas a um dado produto químico, prevista no artigo 31.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, de 18 de dezembro, que deve ser elaborada em 
conformidade com o guia do anexo II do referido Regulamento. Esta é 
obrigatoriamente redigida em língua portuguesa sempre que a substância ou mistura 
a que respeita seja colocada no mercado nacional, sendo a ficha disponibilizada pelo 
fabricante/fornecedor aquando da primeira entrega do produto. 

Iluminação de 
emergência 

Iluminação elétrica que, em caso de falha da iluminação normal, permite a 
movimentação/evacuação de pessoas em segurança, e compreende a: 

i) Iluminação de ambiente, destinada a iluminar os locais de permanência habitual de 
pessoas, evitando situações de pânico; 

ii) Iluminação de balizagem ou circulação, com o objetivo de facilitar a visibilidade no 
encaminhamento seguro das pessoas até uma zona de segurança e, ainda, 
possibilitar a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos 
meios de socorro. 

Incêndio Fogo que se declara num determinado local, e o consome total ou parcialmente. 

Isolamento térmico 
Propriedade de um elemento de construção com função de compartimentação de 
garantir que a temperatura na face não exposta ao fogo, desde o seu início e durante 
um período de tempo determinado, não se eleva acima de dado valor. 

Local de risco 

A classificação de qualquer área de um edifício ou recinto, em função da natureza do 
risco de incêndio, com exceção dos espaços interiores de cada fogo e das vias 
horizontais e verticais de evacuação, em conformidade com o disposto no artigo 10.º 
do Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015. 

Medidas de 
autoproteção 

Medidas de organização e gestão da segurança, que devem ser implementadas nos 
edifícios, estabelecimentos e recintos, no decurso da exploração dos respetivos 
espaços. Estas medidas devem ser adaptadas às condições reais de exploração de 
cada utilização-tipo e proporcionadas à sua categoria de risco, nos termos do 
Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 
1532/2008). 

Pacote suspeito Embalagem suscetível de desencadear uma situação de emergência. 

Plano de referência 

Plano de nível, à cota de pavimento do acesso destinado às viaturas de socorro, 
medida na perpendicular a um vão de saída direta para o exterior do edifício. No 
caso de existirem dois planos de referência, um principal e outro no tardoz do 
edifício, é considerado o plano mais favorável para as operações dos bombeiros, isto 
é, o de menor cota para os pisos total ou parcialmente enterrados e o de maior cota 
para os restantes pisos. 

Ponto de encontro 
Local de encontro de pessoas provenientes das áreas sinistradas. Nestas zonas, se 
necessário, localizam-se infraestruturas que permitam fornecimento de refeições, 
entre outros serviços de ajuda. 

Primeira intervenção Medida de autoproteção que consiste na intervenção no combate a um incêndio 
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desencadeada, imediatamente após a sua deteção, pelos ocupantes de um edifício, 
recinto ou estabelecimento. 

Recursos materiais Equipamentos e sistemas disponíveis para utilizar e apoiar a intervenção numa 
situação de emergência. 

Recintos 

Os espaços delimitados ao ar livre destinados a diversos usos, desde os 
estacionamentos, aos estabelecimentos que recebem público, aos industriais, 
oficinas e armazéns, podendo dispor de construções de caráter permanente, 
temporário ou itinerante. 

Registos de 
segurança 

(ref.ª anexo I da 
Portaria 

n.º1532/2008) 

Conjunto de documentos que contém os registos de ocorrências relevantes e de 
relatórios relacionados com a segurança contra incêndios. As ocorrências devem ser 
registadas com data de início e fim e responsável pelo seu acompanhamento, 
referindo-se, nomeadamente, à conservação ou manutenção das condições de 
segurança, às modificações, alterações e trabalhos perigosos efetuados, incidentes 
e avarias ou, ainda, visitas de inspeção. De entre os relatórios a incluir nos registos 
de segurança, destacam-se os das ações de instrução e de formação, dos exercícios 
de segurança e de eventuais incêndios ou outras situações de emergência. 

Resistência ao fogo 

Propriedade de um elemento de construção, ou de outros componentes de um 
edifício, de conservar durante um período de tempo determinado a estabilidade e ou 
a estanquidade, isolamento térmico, resistência mecânica, ou qualquer outra função 
específica, quando sujeito ao processo de aquecimento resultante de um incêndio. 

Responsável de 
Segurança 

O Responsável pela Segurança contra Incêndio perante a entidade competente, é o 
proprietário ou a entidade exploradora, que designa um Delegado de Segurança para 
executar as medidas de autoproteção. Em caso de emergência, o Responsável de 
Segurança presta todo o apoio que lhe for solicitado pelo comandante das operações 
de socorro. 

Saída 
Qualquer vão disposto ao longo dos caminhos de evacuação de um edifício que os 
ocupantes devam transpor para se dirigirem do local onde se encontram até uma 
zona de segurança. 

Saída de 
emergência 

Saída para um caminho de evacuação protegido ou para uma zona de segurança, 
que não está normalmente disponível para outra utilização pelo público. 

Segunda 
intervenção 

Intervenção no combate a um incêndio desencadeada, imediatamente após o 
alarme, pelos bombeiros ou por equipas especializadas ao serviço do Responsável 
de Segurança de um edifício, parque de estacionamento, estabelecimento ou recinto. 

Simulacro ou 
Exercício de 
segurança 

Exercícios que são realizados com o objetivo de testar o Plano de Segurança ou as 
Medidas de Autoproteção definidas, treinar os ocupantes e as equipas 
intervenientes, com vista à criação de rotinas de comportamento e de atuação, bem 
como ao aperfeiçoamento dos procedimentos em causa. 

Sinalização de 
segurança 

Sinais que contêm informação essencial numa situação de perigo ou de prevenção 
relativamente a um perigo, descritos na legislação Portuguesa em vigor. As placas 
de sinalização indicam respetivamente proibição, perigo, emergência e meios de 
intervenção, consoante o seu formato e cor. 

Sismo Abalo do solo que abrange maior ou menor intensidade. 

Substância perigosa 
Qualquer produto químico que possa originar danos para as pessoas ou para o 
ambiente, designadamente os classificados como perigosos, de acordo com a 
legislação específica sobre substâncias/misturas/preparações perigosas. 
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Unidade de 
passagem (UP) 

Unidade teórica utilizada na avaliação da largura necessária à passagem de pessoas 
no decurso da evacuação (ex.: 1UP = 0,9m; 2UP = 1,4m). 

Utilização-tipo 

A classificação do uso dominante de qualquer edifício ou recinto, incluindo os 
estacionamentos, os diversos tipos de estabelecimentos que recebem público, os 
industriais, oficinas e armazéns, em conformidade com o disposto no artigo 8.º do 
Decreto-lei n.º 220/2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 224/2015. 

Via de evacuação 
Comunicação horizontal ou vertical de um edifício que, nos temos do Regulamento 
Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (Portaria n.º 1532/2008), 
apresenta condições de segurança para a evacuação dos seus ocupantes. 

Zona de segurança 
de um edifício 

Local, no exterior do edifício, onde as pessoas se possam reunir, protegidas dos 
efeitos diretos de um incêndio naquele. 
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2.5 LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CDI Central de Deteção de Incêndio 

COE Centro de Operações em Emergência 

DS Delegado de Segurança 

FDS Ficha de Dados de Segurança 

EEmerg Equipas de Emergência 

EAT Equipa de Apoio Técnico 

EEv Equipa de Evacuação 

EI Equipa de Intervenção 

EPS Equipa de Primeiros Socorros 

IGS Instrução Geral de Segurança 

IPS Instrução Particular de Segurança 

PE Ponto de Encontro 

PO.ESS Procedimento Operacional de Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO.IT Procedimento Operacional de Instalações Técnicas 

PP Procedimento de Prevenção 

PS Plano de Segurança 

PT Posto de Transformação 

QE Quadro Elétrico 

RS Responsável pela Segurança 

RTSCIE Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

SADI Sistema Automático de Deteção de Incêndio 

SAEI Sistema Automático de Extinção de Incêndio 
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ABREVIATURA DESCRIÇÃO 

SCI Segurança Contra Incêndio 

SCIE Segurança Contra Incêndio em Edifício 

TDA Todos os dias do ano 

UP Unidade de passagem 

UT Utilização-tipo 
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3. REGISTOS DE SEGURANÇA 

Apresentam-se neste Anexo os modelos dos registos de segurança. 

• Registo de ameaça de bomba por telefone 

 

• Exercícios de simulacros: 

o Preparação de exercício de simulacro 

o Avaliação de exercício de simulacro 

o Relatório de exercício de simulacro 
 



 

 Plano de Segurança Interno 
 
 
 
 

Pág. 
1 de 2 

Setembro 2019 
Revisão: 1 Preparação de exercícios/simulacros 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO/SIMULACRO 

Objetivos do exercício/simulacro: 

 

 

Incêndio  Derrame de produto perigoso   

Ameaça de bomba  Emissão de produto perigoso  

Prestação de primeiros socorros  Sismo  

Outra:__________________________________________________________________________
____ 

_______________________________________________________________________________
____ 

 

Evacuação de ocupantes:  parcial  total  não aplicável  Data:  Hora: 

Local da ocorrência:  
 

II – EQUIPAS E COLABORADORES ENVOLVIDOS 
(Elementos disponíveis, equipas de observadores/avaliadores disponíveis, ocupação do edifício, atividades críticas a assegurar etc.) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

III – COMUNICAÇÕES PRÉVIAS 

Entidades externas a comunicar a realização do 
exercício:  Bombeiros  

Serviço Municipal de Proteção 
Civil  

Forças de 
Segurança  Público  

Entidades 
vizinhas  Outras: 

 

Entidades externas envolvidas no exercício como Observador (O) ou como Participante (P): 

- 

- 

- 

 

Informação prévia obrigatória da realização do exercício a funcionários, colaboradores, prestadores de 
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III – COMUNICAÇÕES PRÉVIAS 
serviços e outros ocupantes do edifício (podem não ser referidas a data e hora exatas):  

 

IV – DESCRIÇÃO DO CENÁRIO 
(Descrição do que é suposto ocorrer incluindo as ações de resposta a serem executadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V – MEIOS ENVOLVIDOS 
(Meios de combate a incêndios a disponibilizar, caminhos de evacuação a utilizar, conservação/operacionalidade dos equipamentos e 

sistemas etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Aprovado por: 

Data:  Data:  
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I – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO E DO OBSERVADOR/AVALIADOR 

Local do exercício:        Data:  Hora: 

Natureza do exercício: 

Observador/Avaliador (nome): 

Tipo de ação observada: 

Local da ação observada: 

Equipa/elemento observado: 
 

(conforme aplicável)II – TÓPICOS A AVALIAR  

AL
AR

M
E 

Alarme interno transmitido de forma correta e rápida? 

Alarme audível nos espaços? 

Comportamento dos ocupantes face ao alarme: 

EV
AC

U
AÇ

ÃO
 

Evacuação local/parcial de forma organizada e rápida? 

Caminhos de evacuação disponíveis? 

Comportamento dos ocupantes durante a evacuação: 

Comportamento/controlo das equipas de evacuação? 

Controlo de presenças no local de reunião/ponto de encontro:  

Comunicação adequada e rápida de ausências? 

Outras observações: 

 Tempo de evacuação (min): 

IN
TE

R
VE

N
Ç

ÃO
 E

 P
R

IM
EI

R
O

S 
SO

C
O

R
R

O
S 

Aproximação em segurança ao local do sinistro? 

Cortes de energia e gás executados? 

Utilização adequada dos meios de intervenção? 

Meios, equipamentos e sistemas funcionaram/disponíveis como suposto? 

Comportamento/articulação das equipas internas de intervenção? 

Prestação adequada de socorro a vítimas/feridos? 

Outras observações: 

Ç Ã O
   

Coordenação das ações adequada? 
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(conforme aplicável)II – TÓPICOS A AVALIAR  

Comunicação interna eficaz?  

Alerta aos socorros externos atempado? 

Receção e apoio adequado aos socorros externos? 

Outras observações: 

Observações/Notas
:  

 

 
 

III – AVALIAÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IV – ASPETOS A CORRIGIR/MELHORAR 
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I – CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO/SIMULACRO  

Local do exercício:        Data:  Hora: 

Morada: 

Natureza do exercício: 

Local do sinistro: 

Objetivos do exercício/simulacro: 

N.º e tipologia de ocupantes: 

Evacuação de ocupantes: 

N.º e tipologia de pessoas evacuadas: 

Existência de vítimas/feridos: 

Participação de socorros externos: 

Observadores/Avaliadores internos e externos: 
 

II – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE EVENTOS 

Tempo entre a deteção do sinistro e o alarme interno a DS Adjunto: 

Tempo decorrido entre a deteção do sinistro e a decisão de evacuação: 

Tempo de evacuação (min): Tempo entre o alerta e a chegada dos socorros externos: 

AL
AR

M
E  

EV
AC

U
AÇ

ÃO
 E

 
PO

N
TO

 D
E 

EN
C

O
N

TR
O

  

IN
TE

R
VE

N
Ç

ÃO
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II – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE EVENTOS 

PR
IM

EI
R

O
S 

SO
C

O
R

R
O

S 

 

C
O

O
R

D
EN

AÇ
ÃO

 
D

AS
 O

PE
R

AÇ
Õ

ES
 

 

C
O

M
U

N
IC

AÇ
Õ

ES
  

AT
U

AÇ
ÃO

 D
E 

SI
ST

EM
AS

 
AU

TO
M

ÁT
IC

O
S  

 

III – AVALIAÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 
 

IV – ASPETOS PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA 
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IV – ASPETOS PARA INTERVENÇÃO IMEDIATA 

 

 

V – OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

 

 
 

VI – REPORTAGEM FOTOGRÁFICA 

(fotografia) (fotografia) 

(legenda) (legenda) 

 

(fotografia) 

 

(fotografia) 

(legenda) (legenda) 
 

VII – DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 
 

VIII – DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO 

- 

- 

- 

- 
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Registo em caso de Ameaça de Bomba por 
telefone 

 
 

 

Instruções: 
1. Mantenha-se calmo. Escute atentamente a mensagem. Peça para repetir a mensagem.  
2. Obtenha as duas mais importantes informações:  

“Hora prevista do rebentamento” 
“Exata localização do engenho explosivo” 

3. Mantenha a conversação até ao fim. 
4. Se possível grave a conversação. 

Tome nota da mensagem com a maior exatidão possível: 
Suposta localização do engenho explosivo: 

Suposta hora de rebentamento: 
Hora da chamada telefónica: 

Número de origem do telefonema (se possível): 
De que tipo de engenho é? 
Quantas bombas são e onde estão? 
Quem as reivindica?  
Características da voz (assinale com uma cruz): 
Masculina  Feminina  Embriagada  Suave  

Profunda  Aguda  Agradável  Nervosa  
Discurso (assinale com uma cruz): 
Rápido  Lento  Distinto  Distorcido  

Gaguejante  Nasalado  Desarticulado    
Ruído de fundo (assinale com uma cruz): 
Aeroporto  Estridente  Comboios  Automóveis  

Vozes  Música  Cozinha  Animais  

Máquinas   Outros      
Sotaque (assinale com uma cruz): 
Local  Regional  Estrangeiro  Rácico  

Calão  Outros      
Outras indicações (assinale com uma cruz): 
Gritado  Zangado  Coerente  Incoerente  

Decidido  Indeciso  Emocionado  Cortês  

Risonho  Obsceno  Culto  Outras  
 

Observações 
 
 
 
 

Elaborado por: Aprovado por: 

Data:  Data:  
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ANEXOS – REGISTOS DE SEGURANÇA 
Critério para elaboração do plano de 
formação no âmbito da SCIE 

 
A tabela seguinte reúne os critérios para efetuar o planeamento da formação necessária à implementação do Plano de Segurança Interno, 
nomeadamente, no âmbito da Segurança contra Incêndios em Edifícios (SCIE), tendo em consideração os requisitos legais, mencionados no RSCIE 
(artigo 205º da Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro de 2008). 

Tema da formação Destinatários 

Pe
rio

di
ci

da
de

 

D
ur

aç
ão

 
m

ín
im

a 

Conteúdo mínimo Observações 

1. 
Sensibilização das 
medidas de 
autoproteção  

Colaboradores internos 
com atividades previstas no 
Plano de Segurança Interno 
(nota1A) 

Bienal 2 
horas 

i) Familiarização com os espaços 
e identificação dos respetivos 
riscos de incêndio; 
ii) Cumprimento do plano de 
prevenção; 
iii) Cumprimento dos 
procedimentos de alarme; 
iv) Cumprimento dos 
procedimentos gerais de atuação 
em caso de emergência, 
nomeadamente dos de 
evacuação; 
v) Instrução de técnicas básicas 
de utilização dos meios de 
primeira intervenção  

Nota 1A: Sessão a realizar até 60 
dias após a entrada do 
colaborador ao serviço. 
 
Nota 1B:  
• Listar os prestadores de 

serviço (identificar as 
respetivas empresas) 

• Acompanhar caso a caso a 
situação dos colaboradores 
externos 

Colaboradores externos 
que exerçam atividade 
profissional por períodos 
superiores a 30 dias/ano 
(nota1B) 
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Critério para elaboração do plano de 
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Tema da formação Destinatários 

Pe
rio

di
ci

da
de

 

D
ur

aç
ão

 
m

ín
im

a 

Conteúdo mínimo Observações 

2 
Segurança em 
locais de risco 
agravado (locais 
de risco: C (nota2A) e 
F (nota2B))  

Locais de risco C e F 
(áreas técnicas de acessos 
essencialmente à 
Manutenção e Vigilantes) Bienal 2 

horas 

i) Procedimentos de Prevenção; 
ii) Instruções Particulares de 
Segurança; 
iii) Procedimentos de Atuação 
em Emergência. 

Nota 2A: local que apresenta 
riscos agravados de eclosão e de 
desenvolvimento de incêndio 
Nota 2B: local que local que 
possua meios e sistemas 
essenciais à continuidade de 
atividades sociais relevantes 

3. 
Segurança contra 
incêndio 
(avançado) 

Delegados de Segurança  
(inclui os Delegados de 
Segurança Adjuntos) 

(nota4A) 
21 

horas 
(nota4B) 

i) A regulamentação de 
segurança contra incêndios em 
edifícios; 
ii) O risco de incêndio; 
iii) Segurança contra incêndios; 
iv) Segurança nas instalações 
técnicas; 
v) Deteção, alarme e alerta; 
vi)Meios de intervenção dos 
edifícios; 
vii)Sinalização de segurança; 
viii) Organização e gestão da 
segurança; 

Ref.ª: n.º7 do artigo 200º da 
Portaria n.º 1532/2008. 
Nota4A: Realizado 1 vez; 
eventual reciclagem para 
atualização técnica 
Nota4B: o número de horas pode 
ser alterado em função do grau de 
conhecimento sobre estas 
temáticas dos Delegados de 
Segurança 
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Critério para elaboração do plano de 
formação no âmbito da SCIE 

 

Tema da formação Destinatários 

Pe
rio

di
ci

da
de

 

D
ur

aç
ão

 
m

ín
im

a 

Conteúdo mínimo Observações 

4. 
Formação 
específica para os 
elementos que 
possuem 
atribuições 
especiais de 
atuação em caso 
de emergência 

Elementos da estrutura de 
emergência do Plano de 
Segurança Interno 
(Diretor de Emergência; 
Comissão de Emergência; 
Coordenador Geral de 
Emergência; Delegado de 
Segurança) 

Bienal 4 
horas 

i) A emissão do alerta; 
ii) A evacuação; 
iii) A utilização dos comandos de 
meios de atuação em caso de 
incêndio e de segunda 
intervenção; 
iv) A receção e o 
encaminhamento dos bombeiros; 
v) A direção das operações de 
emergência; 

NOTA: estes temas são 
complementados com a 
participação na ação de 
sensibilização referida em 1 com 
eventual redução da duração 
desta ação e realização de 
sessão prática 

5. 
Procedimentos de 
intervenção e 
combate a 
incêndios 
(teoria e prática) 

Elementos nomeados para 
efetuar a primeira 
intervenção 

Trienal 
4 a 8 
horas 
(Nota5) 

i) Fenómenos do fogo; 
ii) Classes de fogo e agentes 
extintores; 
iii) Equipamentos de 1ª 
Intervenção; 
iv) Procedimento de atuação em 
situação de emergência,  
v) Prática de combate a 
incêndios com extintores 
portáteis, manta ignífuga e 

Nota5: Carga horária em função 
de ser dada componente prática 
de combate a incêndios 
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Critério para elaboração do plano de 
formação no âmbito da SCIE 

 

Tema da formação Destinatários 

Pe
rio

di
ci

da
de

 

D
ur

aç
ão

 
m

ín
im

a 

Conteúdo mínimo Observações 

carretéis de primeira intervenção; 

6. 
Plano de 
Evacuação 

Elementos nomeados para 
efetuar a evacuação 

Trienal 2 
horas 

i) Comportamentos em caso de 
evacuação; 
ii) Funções e atribuições da 
equipa de evacuação; 
iii) Plano de atuação em situação 
de emergência; 
iv) Procedimentos e atuação das 
equipas das equipas de 
evacuação; 
v) Plano de evacuação e 
circuitos de emergência. 

NOTA: estes temas são 
complementados com a 
participação na ação de 
sensibilização referida em 1. 
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Critério para elaboração do plano de 
formação no âmbito da SCIE 

 

Tema da formação Destinatários 

Pe
rio

di
ci

da
de

 

D
ur

aç
ão

 
m

ín
im

a 

Conteúdo mínimo Observações 

7. 
Primeiros 
Socorros 

Elementos nomeados para 
prestar os Primeiros 
Socorros 

Trienal 
8 

horas 
(Nota6) 

Princípios Gerais do Socorrismo; 
Socorristas e Material de 
Primeiros Socorros; 
Sistema Integrado de 
Emergência Médica (SIEM); 
Exame da Vítima; 
Obstrução da Via Aérea – Adulto 
Reanimação cardiorrespiratória - 
Suporte Básico de Vida (SBV);  
Prática de SBV; 
Posição Lateral de Segurança 
(PLS) / Execução; 
Emergências Médicas mais 
frequentes no local de trabalho 
(Choque; Hemorragia; 
Envenenamento/Intoxicação; 
Traumatismo; Queimadura; 
Apoio e transporte a vítimas com 
mobilidade reduzida em caso de 
evacuação do edifício. 

Nota6: Mínimo de 7 horas - para 
organizações de atividades de 
baixo risco; 
 
Não há obrigatoriedade de atribuir 
cartão de socorrista a revalidar a 
cada 3 anos. 
Caso se pretenda atribuir esta 
credenciação, a CVP é a única 
entidade com competência para 
tal. 
Os cursos da CVP são 
certificados internacionalmente 
pelo ERCFAE (European 
Reference Centre for First Aid 
Education). 
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Critério para elaboração do plano de 
formação no âmbito da SCIE 
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UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

4. PROCEDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Apresentam-se neste anexo os procedimentos de exploração e utilização dos espaços na forma 
de Procedimentos de Prevenção (PPREV). 
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Procedimentos de Prevenção dos Espaços 
PPREV.01 – Acessibilidade dos meios de socorro ao 

edifício 
 

1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer normas de 
exploração e utilização dos espaços para garantir o acesso das equipas externas de socorro 
às instalações do IGC em situação de emergência. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 

As normas de exploração e utilização dos espaços incluem a análise de: 

• Acesso dos socorros externos às instalações, atendendo às características dimensionais 
e de circulação da via pública (ex.: estacionamento de veículos na via pública), dimensão 
dos locais de acesso e respetivas condições de abertura e outros constrangimentos que 
possam condicionar o acesso rápido dos veículos e equipas (ex.: dificuldade de 
identificação dos acessos ao IGC); 

• Condições de circulação de veículos dos socorros externos no interior das instalações: 
tendo presente as zonas de estacionamento de veículos existentes, elementos 
arquitetónicos (ex.: muros) ou ambientais (ex.: áreas ajardinadas) e a acessibilidade ao 
edifício (ex.: manobra de veículos pesados) 

• Possibilidade de entrada rápida das equipas nos espaços: pela disponibilização das 
chaves das portas e dos portões e identificação dos espaços. 

4. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES A PARTIR DO EXTERIOR 

O IGC possui 3 acessos a partir das vias de circulação envolventes: 

 
Acesso de veículos através de Portaria (acesso 1) 
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Procedimentos de Prevenção dos Espaços 
PPREV.01 – Acessibilidade dos meios de socorro ao 

edifício 
 

  
Acesso de veículos a partir do acesso ao Parque de 

Estacionamento 2 (acesso 2)  
Acesso de veículos a partir do acesso ao Parque de 

Estacionamento 3 (acesso 3)  

 
Na tabela seguinte encontra-se um resumo dos acessos às instalações em função do 
edifício. Saliente-se que é cumprido o requisito de pelo menos 2 fachadas acessíveis. 

Edifícios Acesso ao edifício Restrições Observações 

ABC Todas as fachadas --- 

Acesso de veículos pelo recinto 
interior através de Portaria 
(acesso 1) ou a partir do acesso 
ao Parque de Estacionamento 
(acesso 2) 

D Todas as fachadas --- 

J A 3 fachadas Limitações no acesso à 
fachada tardoz do edifício 

Oficinas Todas as fachadas --- 

Portaria Todas as fachadas --- 

EFG Todas as fachadas --- 

Acesso de veículos pelo recinto 
interior através de Portaria 
(acesso 1), a partir do acesso ao 
Parque de Estacionamento 
(acesso 3) 

Casa das terras; 
Central de Ar 
Comprimido e 

Vácuo 
Todas as fachadas --- 

Acesso de veículos a partir do 
acesso ao Parque de 
Estacionamento (acesso 3) 

Casas do Parque Todas as fachadas Limitações no acesso à 
fachada tardoz do edifício 

Acesso de veículos a partir do 
acesso ao Parque de 
Estacionamento (acesso 2) ou 
pelo recinto interior através de 
Portaria (acesso 1) 

As viaturas e outros meios destinados ao socorro podem utilizar as vias interiores de 
circulação que possuem as características dimensionais e de suporte de cargas necessárias. 
É possível estacionar um veículo de socorro a 5 metros do acesso aos edifícios. No interior 
das instalações do IGC são cumpridas as seguintes regras: 

• Os acessos às instalações do IGC, a partir da via publica, estão identificados; 

• As chaves dos portões de acesso, devidamente identificadas, estão disponíveis no 
chaveiro de segurança do Posto de Segurança para permitir a abertura em caso de 
necessidade; 
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• O Serviço de Vigilância assegura a disponibilidade imediata das chaves.  

• O Serviço de Vigilância assegura que os acessos estão permanentemente 
desimpedidos. Não é permitida a paragem temporária ou o estacionamento de viaturas 
de forma a restringir/impedir a qualquer momento o acesso dos socorros externos.  

o Caso o condutor recuse remover a viatura ou não seja possível proceder à sua 
identificação deverá ser contactada a Polícia de Segurança Pública para tratar da 
ocorrência; 

• A paragem de viaturas no interior do recinto do IGC, para efeitos de carga/descarga de 
materiais ou transporte de pessoas, restringe-se ao mínimo tempo necessário e o 
posicionamento da viatura permite a sua fácil remoção em caso de necessidade, bem 
como a passagem/acesso de eventuais veículos de socorro (ex.: ambulância); 

• O estacionamento de veículos no interior do recinto do IGC deve ser preferencialmente 
efetuado com a frente do veículo direcionada para a via de acesso, de modo a permitir 
mais facilmente a sua saída caso tal seja necessário para facilitar as manobras dos 
socorros externos (ex.: equipas e veículos dos bombeiros); 

• O estacionamento de veículos no interior do recinto do IGC deve ser efetuado dentro dos 
limites definidos para o efeito. Em caso de incumprimento, o Serviço de Vigilância 
contacta o condutor para corrigir de imediato a situação; 

• Em situações de incumprimento sistemático das normas internas a ocorrência é 
reportada ao DS e outros elementos pertinentes, podendo ser cancelada a autorização 
de estacionamento no interior das instalações. 

A via pública no acesso principal (Rua Quinta Grande) possui 2 sentidos de circulação, 
enquanto as restantes vias públicas que confrontam com os acessos às instalações do IGC 
(Rua Lagares da Quinta e Rua Desembargador Faria) são de sentido único. Em todas as 
vias existem lugares de estacionamento público e é frequentemente visível o 
estacionamento na via a ocupar o passeio podendo existir, em circunstâncias normais, 
dificuldades no estacionamento e na manobra dos veículos de socorro para aceder às 
instalações. 
 

5. ACESSIBILIDADE AOS ESPAÇOS DOS EDIFÍCIOS 

É essencial garantir que as chaves estão rapidamente disponíveis no Posto de Segurança, 
podendo ser convocados elementos para apoiar a abertura de portas e portões, para o 
acesso rápido das equipas dos socorros externos aos edifícios.   
Todos os espaços estão devidamente identificados, bem como o respetivo piso, facilitando a 
circulação no interior dos edifícios. 
Os acessos aos espaços encontram-se representados nas plantas de segurança, 
independentemente de serem ou não normalmente utilizados, por escada ou por ascensor. 
O que inclui as chaves necessárias para aceder a todos os espaços incluindo instalações 
técnicas e equipamentos/sistemas de segurança (ex.: chave de manobra de ascensores 
pelos bombeiros) está localizado no Posto de Segurança. O Serviço de Vigilância assegura 
a boa organização do chaveiro de segurança (independente da existência de outros 
chaveiros de uso geral). Quando viável, deverá ser dada preferência a dispositivos de 
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acesso que facilitem a entrada nos espaços pelos socorros externos (ex.: chaves mestras 
para abertura de múltiplas portas). 
A impossibilidade de acesso a um determinado espaço, independentemente do motivo, deve 
ser registada e reportada pelo Serviço de Vigilância ao DS, ao responsável pelo espaço e 
outros elementos pertinentes com o objetivo de resolver prontamente a situação. 

6. VERIFICAÇÃO DOS MEIOS DE ACESSO 

O DS, em conjunto com a Equipa de Segurança e os elementos do Serviço de Vigilância 
devem proceder à análise das condições existentes de acordo com os elementos referidos 
neste PPREV ou outros a considerar, designadamente, no caso de situações excecionais 
(ex.: obras, alteração dos espaços e condições de acesso) ou eventos especiais, devendo 
ser comunicadas aos intervenientes as ações a adotar baseadas na avaliação efetuada (ex.: 
restrições de estacionamento de veículos, aumento da vigilância humana num dado espaço 
etc.). 
Além das observações de rotina efetuadas pelo Serviço de Vigilância, o DS/Equipa de 
Segurança devem assegurar a verificação das condições de acessibilidade e dar seguimento 
aos registos das situações de desvio ou de melhoria detetadas. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer normas de 
exploração e utilização dos espaços para garantir o acesso das equipas externas de socorro 
às instalações do IGC em situação de emergência. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 
Hidrante – Equipamento permanentemente ligado a uma tubagem de distribuição de água à 
pressão, dispondo de órgãos de comando e uma ou mais saídas, destinado à extinção de 
incêndios ou ao reabastecimento de veículos de combate a incêndios. Os hidrantes podem 
ser de dois tipos: marco de incêndio ou boca-de-incêndio (de parede ou de pavimento). 

 
Hidrante localizado na Rua Lagares da Quinta (a cerca de 100 metros do acesso 3) 

3. DESCRIÇÃO 

O acesso a meios de abastecimento de água pelos bombeiros encontra-se assegurado 
pelos hidrantes localizados na envolvente e nas vias de circulação internas do IGC.  
Os hidrantes encontram-se assinalados no mapa que consta das plantas de segurança. 

4. GESTÃO DE HIDRANTES EXTERIORES 

A gestão dos hidrantes exteriores, localizados na via pública, não é da responsabilidade do 
IGC. No entanto, caso se observe que estão muito degradados ou se verifique que não têm 
água (ex.: situação verificada aquando da utilização pelos Bombeiros em simulacro de 
incêndio), deve ser reportado, pelo DS, às entidades competentes. 

5. GESTÃO DO HIDRANTE LOCALIZADO NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES 

A manutenção dos hidrantes interiores é da responsabilidade do IGC assegura o seu bom 
estado de conservação e testa periodicamente a sua operacionalidade, de acordo com o 
programa de conservação e manutenção estabelecido para a rede de incêndio. 
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É de referir que os hidrantes devem apresentar cor vermelha (específica para os 
equipamentos do Serviço de Incêndio) ou estar protegidos em caixa própria desta cor.  
Quando algum hidrante se encontra fora de serviço é indicada esta informação no local e 
deve ser de imediato disponibilizada, pelo Posto de Segurança, no caso de chegada dos 
bombeiros, em situação de emergência. 
Se a colocação do hidrante fora de serviço apresentar carácter prolongado a planta de 
segurança deve ser atualizada neste sentido. 

6. VERIFICAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E CONSERVAÇÃO DOS HIDRANTES 

É garantido, pelo serviço de Vigilância, que o acesso aos hidrantes no interior das 
instalações está desimpedido designadamente no que se refere ao estacionamento de 
veículos e à deposição de materiais que possam o restringir o respetivo acesso.  
No caso de serem observados desvios a este procedimento é reportado ao DS que 
implementa as ações necessárias para repor a normalidade de acesso aos hidrantes 
interiores. 
O responsável pelos Serviços de Manutenção / DS têm a responsabilidade de assegurar e 
acompanhar o cumprimento do programa de conservação e manutenção da rede de 
incêndio, no qual se inclui os hidrantes, e manter organizados os registos de segurança 
associados, nomeadamente, em caso de anomalia.  
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer normas de 
exploração e utilização dos espaços para assegurar que, em caso de emergência nos 
edifícios do IGC, os caminhos a percorrer pelos ocupantes em caso de evacuação estão 
definidos, sinalizados e passíveis de serem rapidamente percorridos em segurança, 
prevenindo situações de pânico ou de desorientação, quedas e lesões/ferimentos. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 

A gestão adequada dos caminhos de evacuação encontra-se suportada nos seguintes 
elementos: 

• Conhecimento das instalações de modo a definir caminhos de evacuação normais e 
alternativos direcionados para zonas de refúgio ou para o ponto de encontro; 

• Planeamento e implementação de ações para assegurar que os caminhos de evacuação 
estão praticáveis em condições específicas, tais como: situações de alteração da 
arquitetura, da decoração ou do uso dos espaços, eventos especiais ou obras; 

• Verificação periódica das condições de conservação, sinalização, iluminação, 
acessibilidade aos caminhos e viabilidade das saídas dos espaços/edifício; 

• Realização de inspeções para verificação das condições de praticabilidade dos caminhos 
de evacuação normais e alternativos; 

• Sensibilização dos colaboradores para a importância de conhecer os caminhos de 
evacuação e para o cumprimento das respetivas de normas de exploração e utilização. 

A manutenção das condições de praticabilidade dos caminhos de evacuação é da 
responsabilidade de todos os colaboradores, incluindo de prestadores de serviços, que 
devem proceder à correção imediata ou célere dos desvios que tenham provocado, ainda 
que inerentes à sua atividade. 
Os ocupantes de cada espaço devem garantir que os caminhos de evacuação são mantidos 
permanentemente livres e desimpedidos providenciando a pronta resolução dos desvios e 
não conformidades detetados. 

4. NORMAS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

Aquando do planeamento do uso ou alteração dos espaços, no que se refere à definição dos 
caminhos de evacuação, deve-se ter presente o seguinte: 

• Nos locais de risco A, B e F (ex.: gabinetes, auditórios, sala de refeições/estar, portaria, 
etc.), o mobiliário, os equipamentos e os elementos decorativos devem ser dispostos de 
forma que os percursos até às saídas sejam clara e perfeitamente delineados; 
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• O mobiliário e os equipamentos dispostos nas proximidades dos percursos de acesso às 

saídas devem ser solidamente fixados ao pavimento ou às paredes sempre que não 
possuam peso ou estabilidade suficientes para prevenir o seu arrastamento ou derrube 
pelos ocupantes em caso de fuga precipitada; 

• Nos espaços amplos cobertos, onde não for possível delimitar os caminhos horizontais 
de evacuação por meio de paredes, divisórias ou mobiliário fixo, esses caminhos devem 
ser claramente evidenciados dispondo de largura adequada; 

• No caso de locais de risco B onde decorram eventos especiais: 
o Devem ser previstos espaços para os respetivos equipamentos e ductos ou 

tubagens para alojar os cabos correspondentes; 
o Quando a natureza do evento obrigue os ocupantes a percorrer um determinado 

percurso, sempre que possível, este deverá ser estabelecido em sentido único. 
 
Aquando da alteração dos espaços ou em novos projetos é necessária a análise prévia do 
DS no que se refere à organização dos espaços para assegurar a existência de caminhos de 
evacuação praticáveis em segurança (consultar o PPREV.09). 
 
Os caminhos de evacuação devem ser mantidos permanentemente livres, desimpedidos e 
funcionais, sendo interdito: 

• Colocar nas vias de evacuação, mesmo que provisoriamente, quaisquer objetos, 
materiais ou peças de mobiliário ou de decoração que possam criar os seguintes efeitos:  

o Favorecer a deflagração ou o desenvolvimento de um incêndio;  
o Ser derrubados ou deslocados; 
o Reduzir a largura das vias de evacuação; 
o Dificultar a abertura de portas de saída; 
o Impedir ou dificultar a utilização de um qualquer caminho de evacuação, 

nomeadamente a saída do edifício, corredores ou outros trajetos definidos como 
caminhos de evacuação; 

o Prejudicar a visibilidade da sinalização ou iludir o sentido das saídas. 

• Alterar, ainda que temporariamente, o modo previsto de funcionamento de portas, 
portões e afins, existentes nos caminhos de evacuação, designadamente: 

o Fecho de portas/portões que devam estar destrancados, com recurso a chave, 
corrente ou outro dispositivo de bloqueio, impedindo assim a sua fácil abertura no 
sentido da evacuação; 

o Bloqueio de portas/portões na posição de aberto, com recurso a cunhas ou outros 
dispositivos, dificultando/impedindo o seu fecho para efeitos de 
compartimentação do caminho de evacuação. 

• Alterar ou degradar, seja por remoção, substituição ou interposição de obstáculos 
equipamentos de iluminação e de sinalização de emergência; 

• Alterar ou degradar o pavimento dos caminhos de evacuação, quer por substituição do 
seu revestimento, que altere as suas características de reação ao fogo, quer pela 
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deposição de materiais que possam alterar as suas condições de regularidade ou de 
aderência; 

• Alterar ou degradar, seja por remoção, substituição ou interposição de obstáculos, os 
dispositivos de alarme, intervenção, extinção, plantas de emergência, bem como as 
instruções de segurança afixadas. 

5. DETEÇÃO DE DESVIOS E ANOMALIAS 

Os elementos que integram a Equipa de Segurança, no dia-a-dia, devem ter particular 
atenção aos aspetos seguintes: 

• Estado de limpeza dos caminhos de evacuação (ex. piso escorregadio); 

• Acumulação excessiva de objetos, materiais, produtos perigosos ou resíduos que 
possam promover a deflagração/propagação de um incêndio, afetando os caminhos de 
evacuação; 

• Presença de objetos, materiais, estruturas etc. que possam condicionar ou impedir a 
circulação nos caminhos de evacuação ou a saída para o exterior do edifício; 

• Acessibilidade e/ou visibilidade da sinalização de segurança, plantas de emergência e 
equipamentos de combate a incêndios; 

• Existência de iluminação de emergência defeituosa ou avariada; 

• Condicionamento do funcionamento ou inoperacionalidade de portas/portões e saídas 
integradas nos caminhos de evacuação. 

Estas situações devem ser relatadas no registo de ocorrências e reportadas ao DS para 
encaminhamento da situação. 

6. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações suportadas no 
presente PPREV. 
As não conformidades detetadas devem ser reportadas ao DS que procede à sua correção 
célere em articulação, quando necessário, com os colaboradores, Serviços de Manutenção 
ou outros elementos.  
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

7. VERIFICAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DOS CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

O DS tem a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação das vias de evacuação, 
designadamente, no que se refere às condições das portas e portões (ex.: estado de 
conservação da porta, operacionalidade da chave/fechadura e de barras antipânico), 
condições das escadas, regularidade do pavimento, degraus e rampas etc. assim como 
do programa de conservação e manutenção da sinalização e iluminação de emergência 
existente nos caminhos de evacuação; 

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias. 
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8. SENSIBILIZAÇÃO DOS COLABORADORES 

A sensibilização dos colaboradores apresenta os seguintes objetivos: 

• Divulgar a localização das plantas de emergência e explicar o seu conteúdo para que 
sejam conhecidos os caminhos de evacuação da respetiva área de trabalho e do edifício; 

• Divulgar as normas de exploração e utilização dos caminhos de evacuação realçando a 
importância de as cumprir para promover a segurança de todos os ocupantes. 

A periodicidade de realização de acções de sensibilização será proposta pelos DS tendo em 
consideração a avaliação das necessidades através da recolha de informação junto dos 
ocupantes de cada área, da análise do histórico de desvios, de resultados de inspeções etc. 
Os conteúdos e meios de comunicação utilizados para as ações de sensibilização serão os 
considerados apropriados a cada grupo alvo. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer normas de 
exploração e utilização dos espaços que garantem a eficácia da estabilidade ao fogo e dos 
meios de compartimentação, de isolamento e proteção existentes ou a instalar no IGC, 
designadamente no que se refere a: 

• Elementos estruturais com implicação na estabilidade ao fogo do edifício; 

• Elementos de compartimentação de incêndio como paredes, portas e registos corta-fogo; 

• Isolamento térmico para proteção de estruturas ou elementos de compartimentação; 

• Proteção de atravessamentos para passagem de tubagens, cablagens técnicas ou 
outros elementos. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 
RS – Responsável de Segurança 

3. DESCRIÇÃO 

A gestão dos elementos e meios referidos considera os seguintes elementos: 

• Seleção de fornecedores registados na ANPC; 

• Gestão de alterações dos espaços e novos projetos; 

• Sensibilização/formação para as matérias relacionadas com a proteção ao fogo e 
práticas a assegurar para que os elementos mantêm as suas características e 
funcionalidade; 

• Verificação periódica das condições de conservação dos meios existentes;  

• Ações de verificação regular durante as rondas do Serviço de Vigilância; 

• Realização de inspeções periódicas para identificação de não conformidades e 
melhorias. 

Os elementos existentes encontram-se referenciados nas plantas de segurança. 

4. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIOS 
No que se refere a “portas e envidraçados resistentes ao fogo e ao fumo e seus acessórios” 
e a “sistemas de compartimentação e revestimentos contra incêndio” somente podem ser 
adquiridos, instalados e mantidos por entidade registada na ANPC requerendo a análise 
prévia do DS.  
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Sempre que pertinente deverão ser obtidos os pareceres técnicos necessários à tomada de 
decisão de aquisição de meios ou às potenciais consequências na operacionalidade dos 
meios instalados, nomeadamente aquando da realização de trabalhos de conservação ou 
renovação. 

5. NORMAS DE EXPLORAÇÃO 
Os elementos estruturais de compartimentação, isolamento e proteção devem ser 
permanentemente mantidos nas condições de desempenho para que foram projetados e 
instalados e com todos os seus acessórios funcionais. Todos os colaboradores/técnicos 
devem estar sensibilizados para o potencial efeito do seu trabalho ou ações nos elementos 
de estabilidade ao fogo e meios de compartimentação, isolamento e proteção. 
Neste sentido, é interdito sem a prévia aprovação dos DS e do RS e eventual 
parecer/licenciamento das entidades competentes: 

• Proceder a alterações de qualquer tipo à estrutura do edifício; 

• Proceder a qualquer alteração do estado de compartimentação, designadamente pela 
abertura de orifícios, roços, nichos ou vãos para passagem de canalizações ou condutas; 

• Alterar o estado/posição das portas e outros elementos de compartimentação de 
incêndio como sejam portinholas de acesso a ductos, para as quais se exige resistência 
ao fogo; 

• Instalar, alterar ou remover condutas, canalizações ou cablagens elétricas que 
atravessem elementos de compartimentação; 

• Alterar, remover ou substituir materiais de isolamento e proteção (ex.: lã de vidro, lã de 
rocha, vermiculite, gesso, cimento) aplicados nos elementos de compartimentação; 

• Alterar, remover ou substituir condutas de ventilação e tetos falsos; 

• Alterar, remover ou substituir materiais intumescentes aplicados em portas e registos de 
compartimentação de incêndio e no isolamento de cruzamentos de pavimentos ou 
paredes; 

• Realizar trabalhos que impliquem o atravessamento por cabos elétricos, tubagens, 
mangueiras, canalizações, ductos, ou outro tipo de objetos, de paredes, portas e registos 
de compartimentação de incêndio e que comprometam o correto funcionamento destes 
elementos, ainda que a título provisório. 

Aquando da alteração dos espaços ou em novos projetos é necessária a análise prévia dos 
DS no que se refere à organização dos espaços para garantir a proteção ao fogo adequada 
(consultar o PPREV.09). 

6. DETEÇÃO DE DESVIOS E ANOMALIAS 
Aquando das rondas do Serviço de Vigilância deve ser dada particular atenção aos aspetos 
seguintes: 

• Portas corta-fogo que não fechem convenientemente, pondo em causa a sua função; 

• Portas corta-fogo alteradas relativamente à sua origem (ex.: perfuradas, com adição de 
elementos não originais de reforço, alteração de puxador);  

• Elementos danificados (ex.: fita intumescente das portas corta-fogo); 
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• Elementos corta-fogo claramente danificados/amolgados. 
Estas situações devem ser relatadas no registo de ocorrências e reportadas ao DS para 
encaminhamento da situação. 

7. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações, suportadas no 
presente PPREV, nas plantas de segurança e na documentação disponível, limitando-se aos 
meios suscetíveis de observação/verificação. 
Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo 
responsável da área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e ao 
DS para que se proceda à correção célere das mesmas.  
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

8. VERIFICAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DOS MEIOS EXISTENTES 
O Responsável dos Serviços de Manutenção / DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação dos elementos de 
compartimentação, isolamento e proteção ao fogo, de acordo com as indicações dos 
fabricantes e recorrendo quando necessário a técnicos especializados para avaliação 
das condições dos elementos de estabilidade/estruturais; 

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias. 

9. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Os certificados que comprovam as características de proteção ao fogo dos 
materiais/elementos e ainda os relativos à sua instalação devem ser requeridos ao 
fabricante/fornecedor ou instalador aquando da aquisição/instalação dos mesmos, devendo 
ser devidamente conservados e estar organizados para permitir a respetiva consulta quando 
necessário. 
É de referir que as placas de identificação afixadas pelo fabricante com as características 
das portas corta-fogo devem ser mantidas nas devidas condições, permitindo a respetiva 
leitura. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer normas de 
exploração e utilização dos espaços, para assegurar o acesso aos meios de alarme e de 
intervenção, e que os mesmos se encontram operacionais, em caso de emergência, no IGC. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 

DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 

A gestão adequada dos meios de alarme (ex.: botões de alarme, sirenes) e de intervenção 
(ex.: extintores, bocas de incêndio, manta ignífuga) observa o seguinte: 

• Definição dos locais onde devem estar os meios de alarme e intervenção para que 
estejam facilmente visíveis, acessíveis e funcionais; 

• Verificação periódica das condições de sinalização; 

• Planeamento e implementação de ações para assegurar a existência dos meios 
necessários em condições específicas, tais como: situações de alteração da arquitetura, 
da decoração ou do uso dos espaços, eventos especiais ou obras; 

• Verificação periódica das condições de conservação e operacionalidade; 

• Realização de inspeções para verificação das condições de acessibilidade aos meios de 
alarme e intervenção; 

• Sensibilização dos colaboradores para a importância do cumprimento das normas de 
utilização dos meios e comunicação de desvios. 

A manutenção das condições de acessibilidade aos meios de alarme e de intervenção é da 
responsabilidade de todos os colaboradores, incluindo de prestadores de serviços, que 
devem proceder à correção imediata ou célere dos desvios que tenham provocado, ainda 
que inerentes à sua atividade. 
Todos os colaboradores devem garantir que os meios existentes são mantidos 
permanentemente livres e desimpedidos competindo-lhes providenciar a pronta resolução 
dos desvios e não conformidades detetados. 

4. NORMAS DE EXPLORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DE ALARME E INTERVENÇÃO 

Os meios de alarme e de intervenção devem estar visíveis e facilmente acessíveis para 
utilização em caso de emergência. Na proximidade dos meios deve existir um espaço 
desimpedido e livre de quaisquer elementos que possam comprometer o seu acesso ou 
manobra, com uma área mínima, medida em planta, de 1m2 e altura mínima de 2m.  
Em algumas situações pode ser eficaz a marcação no pavimento ou a colocação de 
barreiras físicas, eventualmente amovíveis em caso de emergência, para identificação da 
área de interdição. 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção  

 
 
 

Pág. 
2 de 3 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

Procedimentos de Prevenção dos Espaços 
PPREV.05 – Acessibilidade aos meios de alarme e 
de intervenção em caso de emergência 

 
É interdito: 

• Colocar objetos (ex.: mobiliário, painéis, plantas, artigos de adorno e/ou decoração 
mesmo que alusivos a épocas específicas, mercadorias, embalagens, recipientes com 
resíduos, vestuário, estruturas, equipamentos, dispositivos móveis etc.) que possam 
comprometer as condições de acessibilidade aos meios de alarme e intervenção. 

• Obstruir ou danificar a sinalização de localização dos meios de alarme e de intervenção; 

• Alterar a localização dos meios, especialmente de extintores, sem autorização prévia do 
DS; 

• Trocar extintores sem autorização prévia do DS, nomeadamente, se estes não forem do 
mesmo tipo e quantidade de agente de extinção. 

Quando algum meio de alarme ou intervenção for classificado como fora se serviço ou 
rejeitado deve ser prontamente substituído ou reparado para garantir a operacionalidade dos 
meios alocados ao espaço. 
Aquando da alteração dos espaços ou em novos projetos é necessária a análise prévia dos 
DS no que se refere à organização dos espaços para garantir a acessibilidade e 
funcionalidade dos meios de alarme e intervenção (consultar também o PPREV.09). Os 
meios que estejam inacessíveis devem ser identificados e reportados aos DS, à Equipa de 
Segurança e às Equipas de Evacuação e de Intervenção dos respetivos espaços, se 
pertinente com vista a reorganização das suas áreas de responsabilidade de atuação em 
caso de emergência. 

5. DETEÇÃO DE DESVIOS E ANOMALIAS 

Qualquer colaborador deverá reportar à Equipa de Segurança ou a um elemento do Serviço 
de Vigilância qualquer desvio relacionado com os meios de alarme e intervenção, tais como: 

• Obstrução de botões de alarme, extintores e bocas de incêndio (não passível de 
resolução imediata); 

• Ausência da sinalização de segurança; 

• Ausência de extintor no devido local; 

• Outros desvios que possam comprometer a utilização dos meios, tais como: 
o Extintores com o indicador do manómetro na zona vermelha; 
o Extintores indevidamente disparados (descarregados de agente de extinção). 

Durante as rondas, o Serviço de Vigilância deve verificar as situações de desvio 
anteriormente referidas (consultar também PPREV.05) que devem ser relatadas no registo 
de ocorrências e reportadas ao DS para encaminhamento da situação.  

6. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações suportadas no 
presente PPREV. 
Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser reportadas ao DS para que 
se proceda à sua correção célere em articulação com os utilizadores da área, Serviços de 
Manutenção ou outros elementos. No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com 
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as observações e avaliações efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a 
desenvolver. 

7. VERIFICAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DOS MEIOS DE ALARME E INTERVENÇÃO 

O DS tem a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação dos meios de alarme e 
intervenção; 

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias. 

8. SENSIBILIZAÇÃO DOS COLABORADORES 

A sensibilização dos colaboradores apresenta os seguintes objetivos: 

• Divulgar as normas de exploração e utilização da acessibilidade aos meios de alarme e 
intervenção, realçando a importância de as cumprir para, em caso de emergência, 
aceder facilmente aos meios e assegurar que os mesmos se encontram operacionais; 

• Sensibilizar para as consequências resultantes da falta de acessibilidade e 
operacionalidade dos meios em caso de emergência; 

• Promover a identificação de situações de desvio e a sua comunicação atempada para 
rápida correção. 

A periodicidade de realização de acções de sensibilização será proposta pelos DS tendo em 
consideração a avaliação das necessidades através da recolha de informação junto dos 
ocupantes de cada área, da análise do histórico de desvios, de resultados de inspeções etc. 
Os conteúdos e meios de comunicação utilizados para as ações de sensibilização serão os 
considerados apropriados a cada grupo alvo. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer procedimentos de 
vigilância dos espaços, no IGC, designadamente, os de maior risco de incêndio e os que 
estão normalmente desocupados, de modo a: 

• Verificar as condições de segurança nos espaços e prevenir potenciais situações de 
emergência, em particular, de incêndio; 

• Assegurar a deteção precoce de uma situação de emergência. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 
A vigilância dos espaços, no âmbito da segurança contra incêndio, engloba ações de 
vigilância eletrónica e de vigilância humana, com recurso aos seguintes meios:  

• Vigilância eletrónica, suportada nos sistemas automáticos de intrusão e deteção de 
incêndios; 

• Vigilância humana, mediante rondas diárias e inspeções periódicas realizadas aos 
espaços, incluindo os normalmente desocupados e, em particular, aos de maior risco de 
incêndio. 

4. VIGILÂNCIA ELETRÓNICA 
Os sistemas automáticos de intrusão são um instrumento relevante na identificação de 
situações anormais ao detetar a presença de elementos estranhos que poderão ser 
causadores de uma situação de emergência, nomeadamente, durante o período noturno, 
fins de semana e feriados em que a ocupação dos espaços encontra-se normalmente 
diminuída. 
Os sistemas automáticos de deteção de incêndio são essenciais na deteção e alarme 
precoce de um incêndio, designadamente em espaços considerados críticos em termos da 
possibilidade de eclosão e desenvolvimento de um incêndio (locais de risco C), assim como 
os espaços que se encontram normalmente desocupados. 
Os sistemas referidos devem ser mantidos em boas condições de operacionalidade e ser 
periodicamente testados.  
Os elementos afetos ao Serviço de Vigilância e os ocupantes dos locais protegidos pelos 
sistemas devem estar aptos a reconhecer a existência de um alarme e a reportar a situação 
ao Posto de Segurança, que assegurará a respetiva verificação e, conforme aplicável, a 
reposição dos sistemas ao seu estado normal de vigília. 

5. VIGILÂNCIA HUMANA 
O planeamento das ações de vigilância deverá ter em consideração as particularidades de 
cada espaço sendo de destacar os seguintes aspetos:  
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• Características físicas dos espaços (ex.: localização, acessibilidade, risco de incêndio, 

existência de compartimentação e de sistema de extinção de incêndio, etc.); 

• Ocupação dos espaços (em especial público) e presença de Equipas de Emergência; 

• Situações excepcionais, tais como períodos de férias que requeiram a formação de 
novos elementos do Serviço de Vigilância, realização de obras e eventos especiais ou  
alteração dos espaços que impliquem a adaptação do circuito/frequência de rondas, 
reforço de elementos do serviço ou interrupção dos sistemas de vigilância eletrónica. 

O planeamento das rondas do Serviço de Vigilância, em termos de frequência e circuitos, é 
definido DS em conjunto com o prestador do serviço de vigilância.  
Os locais de risco C pela maior possibilidade de eclosão de um incêndio e os espaços 
normalmente desocupados (ex.: armazéns, arrumos, espaços técnicos), onde se poderão 
desenvolver situações de incêndio, requerem rondas com maior frequência para verificação 
das condições de segurança. 
O plano de rondas deverá ser revisto sempre que necessário e, em particular, em situações 
especiais, para antecipar ou ajustar os procedimentos de vigilância que deverão ser 
implementados para a situação específica.  
Em caso de desativação de um dado espaço deve-se assegurar que  é comunicado aos 
elementos acima referidos para que possa ser reforçada a vigilância no espaço em processo 
de desativação e, conforme aplicável, integrar a lista de espaços desocupados. 

6. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 
Os espaços devem apresentar condições que permitam a entrada e circulação de pessoas 
para efeitos de vigilância. 
A equipa de segurança e o Serviço de Vigilância têm a responsabilidade de controlar toda e 
qualquer utilização indevida dos espaços independentemente do motivo e, em particular, dos 
que apresentam risco de incêndio ou encontram-se normalmente desocupados, devendo 
verificar os seguintes itens: 

• Possibilidade de acesso ao espaço; 

• Viabilidade de entrada e circulação do espaço em condições de segurança (ex.: chave 
de acesso, estado do pavimento, iluminação suficiente, acumulação de materiais, 
ventilação etc.); 

• Estado de arrumação e limpeza do espaço (ex.: vestuário e utensílios sobre 
equipamentos, acumulação e desorganização de materiais/produtos/resíduos, produtos 
químicos derramados, presença considerável de teias, indícios da presença de roedores, 
etc.); 

• Inundação dos espaços e possível interação com equipamentos elétricos (ex.: infiltração 
de água pela iluminação proveniente de área contígua); 

• Observação geral das instalações e equipamentos elétricos (ex.: cablagem deteriorada); 

• Observação dos dispositivos dos sistemas de intrusão e deteção de incêndio para 
verificação de anomalias visíveis (ex.: falta ou degradação de componentes). 

Nos locais de risco C encontram-se afixadas instruções de segurança que incluem os 
procedimentos de prevenção a cumprir pelos utilizadores. 
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Os desvios observados devem ser reportados ao DS e prontamente corrigidos. O DS deve 
fazer o registo DS através do preenchimento do registo de ocorrências. 
Os colaboradores, incluindo os de prestadores de serviços, devem cumprir as instruções de 
segurança estabelecidas para os vários espaços e proceder à correção imediata ou célere 
dos desvios que tenham provocado ainda que inerentes à sua atividade. 
Todos os utilizadores devem cumprir as instruções de segurança dos espaços sendo os 
primeiros responsáveis por providenciar a pronta resolução dos desvios e não 
conformidades detetados. 

7. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações, suportadas no 
presente PPREV e nas instruções de segurança afixadas nos vários locais. 
As não conformidades identificadas devem ser reportadas ao DS, para que se proceda à sua 
correção célere em articulação com os colaboradores da área e outros elementos 
pertinentes.  
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a desenvolver. 
No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e 
discutidas com os colaboradores da área e reportadas aos DS. 

8. SENSIBILIZAÇÃO DOS COLABORADORES 
Para assegurar a vigilância adequada nos espaços visando a diminuição da ocorrência de 
emergências, em particular, do risco de incêndio deve ser assegurada a: 

• Formação dos colaboradores que exercem funções em locais de risco C para as 
instruções de segurança a cumprir; 

• Formação dos colaboradores com responsabilidades ou afetos a atividades de vigilância 
para as condições a verificar e de como proceder em caso de desvio. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo estabelecer procedimentos 
que visem garantir a conservação dos espaços em condições de limpeza e arrumação 
adequadas de modo a: 

• Garantir que os espaços apresentam condições de limpeza e arrumação suficientes para 
poderem ser acedidos e utilizados e que, no mínimo, fique assegurada a praticabilidade 
dos caminhos de evacuação e acesso para efeitos de vigilância e aos meios de alarme e 
intervenção;   

• Reduzir o risco de incêndio através da segregação, organização e arrumação adequada 
dos materiais, produtos e resíduos. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 
A conservação dos espaços em condições de limpeza e arrumação obedece ao seguinte: 

• Sensibilização dos colaboradores para a importância de contribuírem para a 
conservação dos espaços, nas devidas condições de limpeza e arrumação, e a 
importância destes aspectos na prevenção e combate a incêndios e praticabilidade dos 
caminhos de evacuação; 

• Implementação de programas de limpeza em espaços normalmente desocupados (ex.: 
arrumos e armazéns), espaços técnicos ou espaços de acesso reservado e risco 
agravado de incêndio (ex.: posto de transformação, central de AVAC etc.); 

• Definição de procedimentos para desativação de espaços (ex.: espaços que deixaram de 
estar ocupados ou a aguardar remodelação). 

• Realização de inspeções periódicas para identificação de desvios e melhorias. 
Os utilizadores dos diversos espaços têm a responsabilidade de promover a limpeza e 
assegurar à arrumação nos espaços/área de trabalho, competindo a cada um corrigir ou 
providenciar a correção dos desvios ou não conformidades que tenha provocado, ainda que 
inerentes à sua atividade.  
É de destacar que os colaboradores de prestadores de serviços durante os trabalhos em 
curso e após a respetiva conclusão devem igualmente assegurar a limpeza e arrumação 
adequadas de materiais e produtos, dos locais de trabalho e/ou área afeta à obra. 
No caso dos desvios e não conformidades não serem resolvidos em tempo razoável, 
incluindo por falta de recursos ou se forem recorrentes, estes devem ser reportados ao DS 
/Equipa de Segurança e, em caso de perigo de incêndio relevante, o DS deve reportar a 
situação ao RS para apoio na resolução imediata da situação. 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção  

 
 
 

Pág. 
2 de 4 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

Procedimentos de Prevenção dos Espaços 
PPREV.07 – Conservação dos espaços em condições 
de limpeza e arrumação 

 
4. LIMPEZA DOS ESPAÇOS 
A limpeza geral dos espaços é normalmente assegurada por empresas especializadas com 
as quais são celebrados contratos de prestação de serviços. O contrato prevê a 
periodicidade e as ações de limpeza e desinfeção a executar que devem abranger ações 
esporádicas (ex.: limpeza de paredes e janelas não acessíveis em condições normais a 
partir do pavimento) e ações de rotina: 

• Espaços de utilização geral e por público (ex.: salas de espera, estúdios, camarins, 
restaurante, bar) e áreas de circulação devem ser limpos com a frequência necessária, 
designadamente, o pavimento, dispositivos de abertura de porta, tampos de 
mesas/balcões e outras superfícies laváveis de utilização frequente por múltiplas 
pessoas; 

• Instalações sanitárias e balneários devem ser diariamente limpos e desinfetados com a 
frequência necessária; 

• A recolha de resíduos orgânicos, de resíduos recicláveis e de resíduos perigosos deve 
ser efetuada de modo a prevenir a respetiva acumulação excessiva. Os sacos, caixotes 
e contentores de resíduos devem estar devidamente identificados e os locais onde se 
encontram devem ser mantidos em boas condições de limpeza e desinfeção, prevenindo 
odores e a acumulação de sujidades. 

Periodicamente os responsáveis pelo serviço de limpeza avaliam a globalidade do 
desempenho e a eficácia dos serviços contratados, nomeadamente se os mesmos são 
adequados à dimensão, ocupação e utilização dos espaços e fornecer os elementos 
relevantes aos responsáveis pela negociação do contrato. 
Entre outros aspetos deverá ser dada particular atenção aos seguintes itens: 

• Estado de limpeza das vias de evacuação horizontais e verticais de modo a promover a 
fluidez da circulação em segurança; 

• O estado dos pavimentos que deverão estar isentos de resíduos ou qualquer outro tipo 
de materiais que possam originar o escorregamento (ex.: polimento excessivo do 
pavimento/degraus, utilização inadequada de produtos de limpeza); 

• Realização de limpezas periódicas de áreas de menor utilização; 

• Indícios de insetos e roedores em zonas técnicas que poderão danificar componentes 
elétricos. 

5. ARRUMAÇÃO DOS ESPAÇOS 
A alocação dos espaços destinados à arrumação de materiais deve estar definida e 
preferencialmente identificada. Estes espaços devem ter um responsável pela gestão do 
espaço. 
No final dos trabalhos, ou aquando da conclusão do serviço, o local de trabalho ou a área 
intervencionada devem ser devidamente arrumados pelos utilizadores para promover as 
ações posteriores do serviço de limpeza. 
Deverá ser dada particular atenção aos seguintes aspetos: 

• Assegurar a arrumação e limpeza adequadas dos espaços não intervencionados pelo 
serviço de limpeza, segregando adequadamente os materiais e acondicionando-os em 
condições apropriadas (ex.: prateleiras, paletes, recipientes, armários etc.), permitindo a 
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entrada e circulação no espaço para verificação e remoção de materiais/produtos ou 
resíduos; 

• Assegurar os meios necessários para o acondicionamento e identificação adequados 
dos resíduos perigosos e não perigosos; 

• Promover ações periódicas de verificação e remoção de materiais e produtos excedentes 
sem viabilidade de utilização ou fora de validade, minimizando a acumulação de 
materiais e resíduos e a carga/risco de incêndio; 

• Prevenir a acumulação desnecessária de papel, cartão, plásticos, cabos, vestuário ou 
outros materiais potencialmente combustíveis nas áreas de trabalho e/ou de circulação; 

• Assegurar que a armazenagem em altura não afeta o desempenho/eficácia dos 
dispositivos de deteção de incêndios; 

• A não colocação de objetos junto dos acessos a quadros elétricos, lâmpadas, 
equipamentos de segurança ou outros locais técnicos; 

• A não colocação de objetos (ex.: vestuário) sobre os equipamentos ou meios de combate 
a incêndio ou em posição que possa afetar o efeito da sinalização de segurança ou da 
iluminação de emergência; 

• A não obstrução do correto funcionamento de qualquer elemento corta-fogo (ex.: portas); 

• Assegurar o acondicionamento adequados dos produtos químicos, nomeadamente, 
prevenindo derrames e a libertação de compostos voláteis inflamáveis; 

• A interdição de utilização ou o depósito de líquidos ou gases combustíveis, em qualquer 
quantidade, nas vias de evacuação horizontais ou verticais ou em locais de risco F, 
exceto para o caso de líquidos inflamáveis na quantidade exclusivamente necessária a 
um dia de atividade de cada local. 

A armazenagem de líquidos e gases combustíveis ou de produtos químicos perigosos, 
nomeadamente, os inflamáveis ou comburentes, que deve ser efetuada nos locais 
apropriados e definidos para o efeito, de acordo com a respetiva rotulagem e Ficha de 
Dados de Segurança. 

6. DESATIVAÇÃO DOS ESPAÇOS 
Deve ser assegurada, em caso de desativação de um dado espaço, a comunicação ao DS 
para garantir o cumprimento dos seguintes procedimentos: 

• Inventário dos materiais, equipamentos e produtos excedentes; 

• Análise das oportunidades de utilização interna dos materiais, equipamentos e produtos 
excedentes; 

• Identificação e segregação de resíduos e respetivo acondicionamento em local 
adequado até ao respetivo encaminhamento para um gestor de resíduos licenciados; 

• Análise de perigos e riscos associados às operações de desmantelamento de 
equipamentos, arrumação e limpeza dos espaços. 

Conforme necessário, as ações a desenvolver devem ser acompanhadas num plano de 
ações, que inclua a descrição das ações, os prazos e responsabilidades de implementação 
associados. 
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É de referir que é proibida a utilização indevida dos espaços desativados, sem a prévia 
autorização dos DS, designadamente, para arrumação de materiais. 

7. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações que obedeçam ao 
disposto no presente PPREV e às instruções de segurança afixadas nos vários locais. 
As não conformidades identificadas ser reportadas ao DS para que se proceda à sua 
correção célere em articulação com os colaboradores da área e outros elementos 
pertinentes.  
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a desenvolver. 
No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e 
discutidas com os colaboradores da área e reportadas aos DS. 

8. SENSIBILIZAÇÃO DOS COLABORADORES 
A sensibilização dos colaboradores apresenta os seguintes objetivos: 

• Sensibilizar para a importância de manter os espaços limpos e arrumados, 
nomeadamente após a utilização dos mesmos; 

• Promover a identificação de situações de desvio e a sua comunicação atempada para 
rápida resolução; 

• Sensibilizar para as consequências que podem advir de uma limpeza e arrumação 
insuficientes, designadamente, no aumento da carga/risco de incêndio, na praticabilidade 
dos caminhos de evacuação e no acesso para efeitos de vigilância e aos meios de 
alarme e intervenção. 

A periodicidade de realização de acções de sensibilização será proposta pelos DS tendo em 
consideração a avaliação das necessidades através da recolha de informação junto dos 
ocupantes de cada área, da análise do histórico de desvios, de resultados de inspeções etc. 
Os conteúdos e meios de comunicação utilizados para as ações de sensibilização serão os 
considerados apropriados a cada grupo alvo. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo procedimentos que visem 
definir normas de exploração e utilização dos espaços destinados ao armazenamento, 
manipulação, trasfega e transporte de produtos perigosos de modo a prevenir situações de 
emergência, nomeadamente, na sequência da fuga ou derrame de produtos e consequente 
incêndio. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
FDS – Ficha de Dados de Segurança 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 
A utilização de produtos (matérias, substâncias ou misturas) classificados como perigosos 
nas instalações assenta nos seguintes princípios: 

• A utilização de produtos perigosos deverá ser restringida ao uso essencial e apenas 
quando não seja técnica ou economicamente viável encontrar uma alternativa; 

• A armazenagem de produtos perigosos na área de manuseamento deverá ser restringida 
às quantidades mínimas técnica e economicamente viáveis sob o ponto de vista da 
utilização. 

A gestão dos produtos perigosos existentes, que venham a ser adquiridos ou utilizados nas 
instalações observa o seguinte: 

• Sensibilização e formação dos colaboradores cujas tarefas impliquem o acesso a locais 
com produtos perigosos ou a respetiva utilização, de modo a que conheçam o significado 
da sinalização de segurança e da rotulagem e as características dos produtos, 
designadamente:  

o Condições adequadas de armazenagem, transporte e manipulação; 
o Atuação em caso de incêndio, de derrame/fuga ou de exposição anormal ao 

produto.  

• Planeamento atempado da utilização de produtos perigosos em todas as fases do 
processo: 

o Aquisição/entrada do produto (ex.: solicitação e análise da FDS, quantidade de 
produto necessária/autorizada etc.);  

o Análise do local adequado para a receção e armazenagem da quantidade de 
produto (ex.: transporte interno do produto, abastecimento a depósitos, 
verificação dos requisitos legais de armazenagem, ligações de terra, 
compatibilidade de produtos, proximidade de locais de risco C, C+ ou F, etc.); 

o Disponibilização de meios de segurança apropriados (ex.: extintores, 
equipamentos de proteção individual, bacias e absorventes para contenção de 
derrames, etc.);  
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o Formação/sensibilização dos colaboradores (internos e externos); 
o Análise das condições de manipulação do produto (ex.: condições de ventilação 

no local de utilização do produto, trasfega do produto do recipiente original para 
outro, transporte interno do local de armazenagem para o local de utilização, local 
de armazenagem temporária da quantidade diária de produto necessária ao 
trabalho, alocação de meios de combate a incêndio no local, proximidade de 
locais de risco B, C ou F etc.); 

o Relação entre locais onde se encontram ou serão manipulados produtos 
perigosos e onde se realizarão outros trabalhos de manutenção/obras em 
simultaneidade. 

• Controlo de produtos perigosos trazidos para o campus por colaboradores internos e 
externos; 

• Definição de procedimentos de gestão de resíduos de produtos perigosos, incluindo 
trapos/desperdícios contaminados, e respetivos resíduos de embalagens; 

• Reserva de acesso a áreas técnicas (ex.: gerador de emergência), locais de 
armazenagem de resíduos perigosos. 

Os utilizadores dos locais de manipulação e armazenamento de produtos perigosos ou de 
trabalhos em curso que envolvam produtos perigosos têm a responsabilidade de assegurar o 
cumprimento deste PPREV. As situações de desvio ou não conformidades devem ser 
prontamente corrigidas e reportadas ao DS /Equipa de Segurança eventuais debilidades ou 
constrangimentos relacionados com a segurança de produtos perigosos ou ainda 
necessidades de formação, nomeadamente, aquando da entrada de novos colaboradores ao 
serviço. 
Os utilizadores de produtos perigosos deverão promover a organização dos locais de 
armazenagem e de manipulação de produtos perigosos, designadamente, assegurando a 
limpeza de eventuais derrames causados por razões de serviço, a arrumação adequada dos 
recipientes e a deposição em local apropriado de desperdícios contaminados. 
Os elementos do Serviço de Vigilância que durante as rondas periódicas ou outras ações de 
vigilância detetarem situações não conformes devem comunicar a ocorrência ao responsável 
da área e ao DS. 

4. AQUISIÇÃO/ENTRADA DE PRODUTO PERIGOSO 
Antes da aquisição o laboratório requerente deve analisar as várias alternativas técnicas dos 
produtos viáveis no mercado e solicitar aos fabricantes/fornecedores a respetiva FDS 
atualizada de acordo com a legislação em vigor, exceto aquando da aquisição de produtos 
perigosos em quantidade equiparada ao uso doméstico.  
As FDS dos produtos autorizados devem ser disponibilizadas aos utilizadores e o seu 
conteúdo explicado e estarem organizadas e facilmente acessíveis de modo a permitir a 
respetiva consulta sempre que necessário. 
O fabricante/fornecedor dos produtos perigosos deverá enviar as atualizações das FDS. 
Após a sua receção deverão ser verificadas as alterações introduzidas e, se pertinente, a 
autorização de utilização do produto poderá ser reavaliada. As novas FDS devem substituir 
as anteriores nos respetivos locais onde são disponibilizadas aos utilizadores. 

• Qualquer prestador de serviço que necessite entrar nas instalações com um produto, 
para a execução de um determinado trabalho ou tarefa, deverá remeter a FDS do 
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produto e solicitar autorização prévia junto do seu interlocutor, que depois de consultar 
os responsáveis designados e/ou o DS decidirá sobre a autorização de entrada e 
utilização do produto. 

5. LOCAIS DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PERIGOSOS 
As condições adequadas de armazenagem de cada produto químico encontram-se definidas 
na respetiva FDS, designadamente, no que se refere às condições de temperatura, 
humidade, ventilação e compatibilidade entre produtos. 
O estado, as características do produto e as dimensões/formato da embalagem também 
condicionam o local e as condições de armazenagem (ex.: produtos combustíveis gasosos 
armazenados em garrafas encontram-se geralmente no exterior ou a sua quantidade de 
armazenagem, no interior de edifícios, encontra-se restringida pela legislação em vigor, à 
semelhança dos líquidos combustíveis (ver artigos 106º e 107º da Portaria n.º 1532/2008 
referente ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio). Neste sentido a análise 
dos locais de armazenagem deverá ser efetuada caso a caso com o apoio técnico dos 
DS/Equipa de Segurança.  
Em termos gerais os locais de armazenagem de produtos perigosos deverão apresentar as 
seguintes condições: 

• O pavimento, as paredes, as prateleiras, os armários e as bacias de contenção devem 
ser de materiais resistentes e adequados aos produtos armazenados e que permitam a 
sua fácil limpeza; 

• O local deve apresentar ventilação adequada e os armários especificamente destinados 
à armazenagem de produtos voláteis devem estar posicionados de modo a que a 
ventilação seja livremente assegurada; 

• As prateleiras onde se encontram armazenadas as embalagens de produtos devem 
suportar o tipo de embalagem e a carga armazenada.  

o Os recipientes mais pesados deverão estar localizados nas prateleiras inferiores; 

• Os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais, devidamente rotulados e 
fechados e sempre que possível deve ser evitado o seu empilhamento; 

• As bacias de contenção devem apresentar características adequadas de resistência e 
capacidade superior à quantidade do produto que é suposto reterem em caso de 
derrame; 

• No local devem estar disponíveis as FDS ou um resumo das mesmas com as 
informações técnicas mais relevantes para o utilizador; 

• O local deverá estar provido de extintor portátil com agente extintor adequado, de 
equipamentos de proteção individual (ex.: luvas, óculos, viseira) apropriados para a 
manipulação dos produtos armazenados, de meios de contenção e limpeza de derrames 
e de um recipiente específico para a deposição de resíduos de panos/desperdícios 
contaminados; 

• É obrigatória a afixação de sinalização do perigo inerente e de proibição de fumar ou de 
fazer lume nos locais de armazenagem de gases combustíveis e nos locais com um 
volume total superior a 250 litros de gasóleo (ver artigo 106º da Portaria n.º 1532/2008); 

• No caso de produtos perigosos armazenados em depósitos a válvula de corte de 
alimentação deverá estar sinalizada. No caso de produtos combustíveis deverá ser 
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assegurada a saída para dispersão livre dos compostos voláteis, junto da qual não 
devem existir fontes de ignição; 

• Nos locais de armazenagem de produtos que requeiram uma ligação à terra deverá ser 
periodicamente verificada a sua eficácia. 

Os recipientes ou reservatórios onde se encontram os produtos perigosos devem ser 
verificados periodicamente de modo a avaliar o seu estado de conservação a fim de evitar a 
ocorrência de derrames. Esta verificação é da responsabilidade dos utilizadores de cada 
produto. No caso de detecção de anomalias ou situações não conformes os utilizadores 
devem providenciar a pronta substituição do recipiente ou reparação do reservatório. 

6. MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS 
A manipulação de produtos perigosos poderá ocorrer no local de armazenamento ou em 
local distinto deste, implicando o transporte e eventualmente a trasfega entre recipientes 
(ex.: do recipiente original para um outro de menor capacidade). 
Nesta situação devem ser asseguradas as seguintes condições: 

• Em caso de trasfega de produto o recipiente de destino deve ser de material e 
obscuridade adequadas ao produto a transportar. A rotulagem destes recipientes deverá 
conter no mínimo a designação do produto e, quando aplicável, as advertências de 
perigo e toxicidade; 

• É interdita a utilização de recipientes normalmente utilizados para conter alimentos e/ou 
bebidas para armazenagem temporária de produtos perigosos; 

• Em caso de manipulação de produtos perigosos com características voláteis assegurar a 
correta ventilação do espaço ou, se praticável, realizar o trabalho no exterior ou em posto 
com sistema de exaustão apropriado; 

• O transporte interno de produtos deverá ser efectuado em condições de segurança de 
modo a impedir a queda dos produtos ou choque entre os diferentes recipientes; 

• No local de manipulação deve estar disponível pelo menos um extintor com agente de 
extinção apropriado e meios de contenção de derrames.  

• É interdita a utilização ou depósito de líquidos ou gases combustíveis, em qualquer 
quantidade, nas vias de evacuação horizontais ou verticais. 

7. RESÍDUOS DE PRODUTOS PERIGOSOS E RESPETIVOS RESÍDUOS DE EMBALAGEM 
Os locais de armazenagem de produtos perigosos e dos respetivos resíduos devem estar 
devidamente identificados. 
Os locais destinados à armazenagem de resíduos devem estar organizados por tipologia de 
resíduo e, conforme aplicável, em recipientes apropriados e que possam conter eventuais 
derrames.  
A gestão dos resíduos perigosos, no que se refere ao seu encaminhamento para operador 
de gestão de resíduos autorizado/licenciado, deve ser planeada de forma a prevenir a 
acumulação excessiva dos resíduos. 
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8. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações suportadas no 
presente PPREV. 
As não conformidades devem ser reportadas ao DS para que se proceda à sua correção 
célere em articulação com os colaboradores da área e outros elementos pertinentes.  
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas, e, se necessário, um plano com as ações a desenvolver. 
No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e 
discutidas com os colaboradores da área e reportadas aos DS. 
Os produtos que não se encontrem em embalagens adequadas ou devidamente rotuladas 
ou ainda em que o rótulo não esteja conforme com a regulamentação aplicável e legível 
serão imediatamente recolhidos para local seguro com vista à sua identificação e 
encaminhamento, como resíduo, para destino final adequado. 

9. FORMAÇÃO DOS COLABORADORES 
A formação dos colaboradores que exercem funções em locais de armazenagem ou 
utilização de produtos perigosos apresenta os seguintes objetivos: 

• Transmitir conhecimentos sobre o significado das informações de segurança do rótulo do 
produto e da FDS; 

• Aquisição de conhecimentos sobre segurança na armazenagem, manipulação, trasfega 
e transporte de produtos químicos, específicos para o trabalho/produtos em causa; 

• Sensibilizar para a importância do cumprimento do presente procedimento na prevenção 
de derrames/emissões de produtos perigosos e incêndios. 

A periodicidade de realização de acções de sensibilização será proposta pelos DS tendo em 
consideração a avaliação das necessidades através da recolha de informação junto dos 
ocupantes de cada área, da análise do histórico de desvios, de resultados de inspeções etc. 
Os conteúdos e meios de comunicação utilizados para as ações de sensibilização serão os 
considerados apropriados a cada grupo alvo. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo definir procedimentos para 
assegurar a gestão adequada de alterações das instalações e de novos projectos que 
possam ter implicações na segurança contra incêndio, requerendo o devido planeamento e 
avaliação, em particular, em termos dos requisitos legais a cumprir. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 
Consideram-se do âmbito das alterações referidas os seguintes exemplos: 

• Alterações da arquitetura, da disposição, da decoração e do uso dos espaços; 

• Obras de construção, renovação, organização técnica e conservação dos espaços; 

• Realização de eventos especiais;  

• Instalação de novos equipamentos, instalações e sistemas técnicos ou de segurança; 

• Novos produtos perigosos em presença ou respetiva alteração. 
As alterações e novos projetos com implicações ao nível da segurança contra incêndio 
requerem a análise prévia e parecer escrito dos DS, designadamente, do que se refere a: 

• Praticabilidade dos caminhos de evacuação, de modo a que antes da sua 
implementação, sejam acauteladas as condições necessárias para se proceder à 
evacuação segura dos ocupantes, quer sejam de caráter temporário ou definitivo; 

• Eficácia e estabilidade dos meios de compartimentação corta-fogo; 

• Meios de alarme e intervenção em caso de emergência. 

4. PARECERES DOS DELEGADOS DE SEGURANÇA 
O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta 
a avaliar e será suportado: 

• Na legislação específica existente, incluindo no que se refere a pedidos de licenciamento 
a entidades competentes (ex.: armazenagem de produtos combustíveis); 

• Nos Regulamentos Jurídico e Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios;  

• Nas Notas técnicas da ANPC; 

• Em pareceres técnicos de entidades especializadas; 

• No conhecimento específico das condições do local e de funcionamento da 
atividade/equipamento; 

• Outros requisitos internos ou afetos à atividade do IGC. 
 
Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de 
ações a desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 
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5. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação 
prévia de um projeto da especialidade de segurança contra incêndio pela entidade 
competente. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na 
área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

6. ALTERAÇÃO DE PEÇAS DESENHADAS 
Caso haja alteração dos conteúdos das plantas de segurança e nas plantas de emergência, 
os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização.  
Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 

7. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações, para verificar as 
condições de segurança dos espaços e o cumprimento do presente PPREV. 
Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser reportadas aos DS e ao 
responsável pela área intervencionada e, conforme aplicável, ao responsável pela execução 
do trabalho, para que se proceda à respetiva correção. 
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas 
 

8. ANEXO 
O modelo de registo a utilizar segue a seguinte estrutura: 
 

REGISTO DE ALTERAÇÕES Folha n.º: 

DATA  
DA ANÁLISE DA 

ALTERAÇÃO 
TIPO DE 

ALTERAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA 

ALTERAÇÃO MOTIVO INTERVENIENTES  
NA ALTERAÇÃO 

MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR 

ANTES DA 
ALTERAÇÃO 

DATA/ HORA 
INICIO DA 

EXECUÇÃO DA 
ALTERAÇÃO 

DATA/  
HORA 
FINAL 

AUTORIZADO 
PELO RS 

         

         

Mod  
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Procedimento de Prevenção (PPREV) tem como objetivo definir procedimentos de 
controlo para garantir a segurança nos trabalhos de manutenção, recuperação, beneficiação, 
alteração ou remodelação de sistemas ou das instalações que: 

• Impliquem um risco agravado de incêndio (ex.: trabalhos a quente, soldaduras, cortes 
com projeção de partículas incandescentes etc.);  

• Introduzam limitações nos sistemas de segurança instalados (ex.: sistemas de deteção e 
extinção de incêndio ou de deteção de gás); 

• Possam afetar a evacuação dos ocupantes pelos caminhos normais e alternativos. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
DS – Delegado(s) de Segurança 
IGC - Instituto Gulbenkian da Ciência 
PPREV – Procedimento de prevenção 

3. DESCRIÇÃO 
Os trabalhos de manutenção, recuperação, beneficiação, alteração ou remodelação de 
sistemas ou das instalações que impliquem: 

• Risco agravado de incêndio; 

• Introduzam limitações em sistemas de segurança instalados; 

• Afetem a evacuação dos ocupantes; 
são obrigatoriamente precedidos de um processo formal de autorização de trabalho, que 
implica a autorização final pelos DS e em trabalhos de maior dimensão pelo RS, após a 
avaliação dos DS. 
Os impressos utilizados no processo são os utilizados no âmbito da segurança do trabalho, 
onde será efetuada, quando aplicável, a avaliação referente à segurança contra incêndio. 

4. AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO 
Em função da identificação de perigos e da avaliação dos riscos, na autorização de trabalho 
constam as medidas de prevenção, de compensação e mitigadoras adequadas, para que os 
trabalhos referidos se realizem nas devidas condições de segurança, das quais são 
exemplo: 

• Alocação ou reforço de extintores no local de execução do trabalho; 

• Delimitação da zona de trabalho com equipamentos de proteção coletiva (ex.: trabalhos 
de soldadura); 

• Comunicação da realização do trabalho à Equipa de Intervenção; 

• Colocação dos sistemas de deteção e extinção de incêndio fora de serviço e reforço da 
vigilância humana nos espaços afetados; 

• Comunicação às Equipas de Evacuação sobre os caminhos de evacuação a percorrer 
durante o decorrer do trabalho; 
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• Informação aos ocupantes dos espaços das implicações nos caminhos de evacuação.  
O responsável da área a intervencionar solicita a autorização de trabalho aos DS e, 
conforme aplicável, com o responsável da empresa contratada para a execução do trabalho, 
asseguram as avaliações necessárias e, em conjunto com os elementos pertinentes, 
registam na autorização de trabalho as medidas a cumprir. 
Após a verificação de que estão reunidas as condições de segurança necessárias, a 
autorização de trabalho é emitida pelos DS, sendo referida a respetiva validade. Em caso de 
alteração das condições iniciais (ex.: alteração do local autorizado para a realização do 
trabalho) o responsável da área intervencionada e o responsável pela execução do trabalho 
devem comunicar previamente a situação aos DS para reavaliação da autorização de 
trabalho. A autorização de trabalho pode ser renovada de acordo com o desenvolvimento 
dos trabalhos e circunstâncias em presença (ex.: outros trabalhos a decorrer em 
simultaneidade, eventos especiais que requeiram a suspensão temporária dos trabalhos). 
As autorizações de trabalho emitidas devem ser numeradas e listadas no anexo “registos de 
segurança – autorizações de trabalho” e devem ser mantidas pelos DS. Conforme aplicável, 
poderá ser fornecida uma cópia da autorização de trabalho ao responsável pela execução 
dos trabalhos, para consulta no local, quando tal for solicitado. 

5. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 
Em caso de desvio ao definido na autorização de trabalho o responsável pela execução do 
trabalho deve assegurar que são cumpridas de imediato as regras e/ou procedimentos 
adequados. Os trabalhos perigosos em curso para os quais é exigida autorização de 
trabalho em que a mesma não tenha sido concedida, esteja caducada ou não estejam a ser 
respeitadas de forma gravosa as condições e/ou medidas de segurança determinadas, 
devem ser imediatamente suspensos e a situação deve ser comunicada de imediato aos DS. 
Os responsáveis referidos têm a responsabilidade de assegurar, conforme aplicável à 
situação, o cumprimento deste PPREV e sempre que se verifiquem situações de desvio ou 
não conformidades devem providenciar a sua imediata resolução/correção ou reportar à 
hierarquia definida e aos DS eventuais debilidades ou constrangimentos. 
Aquando da finalização dos trabalhos a Equipa de Segurança deve assegurar a inspeção do 
local para verificação da reposição das condições iniciais ou previstas, designadamente no 
que se refere aos caminhos de evacuação. Os DS devem comunicar aos elementos 
inicialmente contactados a finalização dos trabalhos e dar as indicações necessárias e, se 
aplicável, assegurar a distribuição de novas instruções de segurança e plantas de 
emergência. 

6. INSPEÇÕES DA EQUIPA DE SEGURANÇA 
A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas às instalações, para verificar as 
condições de segurança dos espaços e o cumprimento do presente PPREV. 
Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser reportadas aos DS e ao 
responsável pela área intervencionada e, conforme aplicável, ao responsável pela execução 
do trabalho, para que se proceda à respetiva correção. 
No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações 
efetuadas. 
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7. ANEXO 
O modelo de registo a utilizar segue a seguinte estrutura: 
 

REGISTO DE AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO Folha n.º: 

INÍCIO FIM TRABALHOS 
PERIGOSOS LOCAL 

INTERVENÇÃO REALIZADA RUBRICA 
DO DS  

MEDIDAS DE 
SEGURANÇA OBSERVAÇÕES 

(D/M/ANO) HORA (D/M/ANO) HORA EMPRESA NOME FUNÇÃO 

            

Mod  
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5. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

Apresentam-se neste anexo os procedimentos operacionais referentes à exploração e utilização 
das instalações técnicas. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as instruções de funcionamento, comandos, 
alarmes, sintomas e indicadores de avaria e os procedimentos de segurança das instalações de energia 
elétrica, em particular, do Posto de Transformação e na rede de distribuição de energia elétrica os quadros 
gerais e locais, cablagem e dispositivos acessórios. 

As instalações referenciadas no RTSCIE são as seguintes: 

• Transformadores de potência;  

• Grupos geradores (ver PO.IT.02); 

• Baterias de acumuladores (com requisitos específicos para as de capacidade superior a 1000 VAh); 

• Fontes locais de energia de emergência, nomeadamente, baterias estanques, do tipo níquel-cádmio ou 
equivalente, dotadas de dispositivos de carga e regulação automáticas; 

• UPS (com requisitos específicos para as de potência aparente superior a 40 kVA). 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

PT – Posto de transformação 

QGBT – Quadro geral de baixa tensão 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

UPS – “Uninterruptible Power Supply” (Unidade de alimentação ininterrupta de energia) 

3. DESCRIÇÃO 
Atualmente as instalações de energia elétrica existentes são as seguintes: 

• Posto de transformação (PT); 

• Quadros gerais de baixa tensão (QGBT) e rede de distribuição de energia elétrica ao edifício e recintos 
com quadros elétricos parciais e gerais e respetiva cablagem; 

• Gerador de emergência localizados no piso -1 do edifício J; 

• Diversas UPS. 

A gestão das instalações de energia elétrica é da responsabilidade dos Serviços de Manutenção que poderá 
assegurar internamente ou contratar técnicos qualificados para prestação dos serviços necessários. No caso 
do PTexiste um Técnico Responsável pela Exploração do Posto de Transformação.  

Os DS cooperam, no âmbito das suas competências, com os elementos referidos, prestando apoio com o 
objetivo de assegurar as devidas condições de segurança e prevenir situações de emergência (ex.: 
incêndios e emergências médicas).  
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3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção das instalações de energia devem ser efetuadas por técnicos qualificados, de 
acordo com a tensão em causa, e no caso do PT em conformidade com os requisitos legais e atendendo às 
recomendações do Técnico Responsável pela exploração das instalações elétricas. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

Atendendo à especificidade das instalações elétricas a sua exploração é reservada a técnicos qualificados 
para a tensão em presença. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações de energia elétrica deve-se atender às 
seguintes normas: 

Posto de Transformação: 

• O acesso ao transformador de potência é reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua 
exploração ou manutenção e deve estar devidamente sinalizado; 

• Deve ser garantida a evacuação direta de ar do espaço afeto ao PT para o exterior do edifício; 

• Os PT/QGBT devem ser sujeitos a manutenções e inspeções periódicas, com o fim de se verificar as 
boas condições de exploração; 

• A limpeza das instalações de energia deve ser efetuada com a frequência necessária para impedir a 
acumulação de poeiras e sujidades, especialmente sobre os isoladores e aparelhos. 

Circuitos de terras: 

• Periodicamente, devem ser efetuadas e registadas medições dos circuitos de terras para verificar se 
asseguram a proteção necessária; 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação, incluindo os circuitos de terra, ou substituir por 
elementos de características inferiores ou distintos dos originais. 

Quadros elétricos: 

• Os quadros elétricos devem ser instalados à vista ou em armários próprios para o efeito, devendo ter 
acesso livre de obstáculos de qualquer natureza, permitindo o acesso e manobra desimpedidos 

• Os quadros elétricos devem estar devidamente sinalizados quando não for fácil a sua identificação. 

• Os quadros elétricos situados em locais de risco B, F e em vias de evacuação deverão satisfazer as 
condições do artigo 76º do RTSCIE; 

• A potência estipulada de cada quadro elétrico deve ser entendida como a correspondente ao somatório 
das potências nominais dos aparelhos e proteção dos alimentadores que lhes possam fornecer energia 
simultaneamente. 

Unidades de alimentação ininterrupta de energia (UPS): 

• Os compartimentos e os espaços dos edifícios onde existam UPS devem ter sinalização correspondente 
em todos os acessos sinalização, independentemente da potência em causa; 

• O acesso a compartimentos de UPS, com potência aparente superior a 40 kVA, é reservado a pessoal 
técnico especializado adstrito à sua exploração ou manutenção e deve estar devidamente sinalizado; 

• A instalação de baterias/UPS deve estar de acordo com as características definidas pelo fabricante e em 
concordância com o manual de instruções. 
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Manutenção das instalações de energia elétrica: 

• As instalações de energia elétrica, com destaque para os dipositivos de corte de energia, devem ser 
sujeitas a manutenções, inspeções e testes periódicos de acordo com o programa de conservação e 
manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e funcionamento, de acordo com: 

o Indicações nos manuais dos fabricantes; 

o Legislação em vigor; 

o Recomendações dos técnicos qualificados; 

o Condições ambientais dos locais onde se encontram. 

• Após qualquer intervenção que envolva a cablagem do sistema deve-se verificar que não ficam cabos 
soltos ou em contacto indevido que possam originar um curto-circuito; 

• Sempre que se detetem anomalias ou avarias deve ser providenciada a sua reparação e, em caso de 
substituição de algum componente, este deve estar devidamente dimensionado para a instalação em 
causa. 

Interrupção do fornecimento de energia elétrica: 

• Em caso de interrupção parcial ou geral do fornecimento de energia elétrica, desligar os equipamentos 
elétricos, de modo a assegurar que aquando do retorno da mesma, não possam ocorrer picos de 
corrente suscétiveis de danificar os equipamentos. Após uma situação de corte prolongado de energia 
elétrica os Serviços de Manutenção devem acompanhar o processo de reposição do fornecimento de 
energia nas áreas afetadas; 

• Os procedimentos de corte de energia são efetuados pelos Serviços de Manutenção, através dos: 

o Comutadores dos quadros elétricos gerais ou parciais; 

o Acionamento dos botões de corte de energia.  

• Em caso de emergência, a Equipa de Manutenção assegura os procedimentos internos de corte de 
energia. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 
Caso se verifique que a instalação de energia não está a funcionar corretamente (ex.: interrupções 
frequentes de energia elétrica), comunicar a ocorrência aos Serviços de Manutenção e ao DS, para que 
sejam adotadas as medidas apropriadas.  

Caso seja detetada uma anomalia ou avaria, deve-se contactar um técnico qualificado, para proceder às 
reparações necessárias e avaliar a necessidade de colocar o componente, circuito, equipamento ou a 
instalação fora de serviço. Esta situação deve ser identificada no local (conforme aplicável), comunicada aos 
elementos da área afetada e outros pertinentes, bem como devem ser adotadas medidas de segurança que 
impeçam o seu acionamento indevido (ex.: dispositivos de bloqueio físico). 

Nas situações de avaria ou de manutenção das instalações de energia elétrica, deve-se assegurar a 
proteção do local, pelo que poderão ser adotadas medidas excecionais, tais como, a deslocalização dos 
ocupantes para outro espaço, a disponibilização de lanternas ou a instalação de fontes alternativas de 
energia (ex.: gerador de emergência ou baterias). 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 
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Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo responsável da 
área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e aos DS para que se proceda à 
correção célere das mesmas.  

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Manter os espaços afetos às instalações técnicas em boas condições de limpeza e a arrumação dos 
materiais e produtos apenas afetos às mesmas; 

• Deve ser mantido o acesso livre de obstáculos às instalações de energia elétrica, de forma a permitir a 
sua manobra (ex.: quadros elétricos); 

• Os locais de alimentação e corte de energia devem estar devidamente sinalizados; 

• Os manuais de instruções e desenhos das instalações elétricas, bem como os locais afetos a cada 
quadro elétrico devem estar atualizados e disponíveis para consulta; 

• O interior dos quadros elétricos deve estar inacessível aos ocupantes em geral, com exceção dos 
técnicos afetos aos Serviços de Manutenção; 

• Aquando da realização de obras (ex.: trabalhos em altura e escavações) ou de ações de manutenção a 
equipamentos instalados na proximidade de instalações de energia elétrica ou dos seus componentes 
(ex.: passagens de cabos), acautelar o risco de ocorrerem agressões mecânicas, que possam 
comprometer a respetiva operacionalidade; 

• Em caso de alteração da rede elétrica assegurar que os cabos são colocados de forma a evitar efeitos 
adversos, tais como, interferências eletromagnéticas; 

• A realização de ligações elétricas provisórias carece de autorização prévia do Responsável dos Serviços 
de Manutenção; 

• Aquando da realização dos testes de funcionamento é relevante informar (ou ter preparada informação) 
para os ocupantes (colaboradores e/ou visitantes) de que estes irão ser efetuados e os seus potenciais 
efeitos (ex.: interrupção temporária do fornecimento de energia) de modo a não causar situações de 
ansiedade, falha dos equipamentos, aparelhos e sistemas ou comprometer atividades em curso. Da 
mesma forma deve ser dada informação de quando os testes forem finalizados. 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
elétricas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 
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Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas de energia 
representadas nas plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos, posto de 
transformação), os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em 
novos projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as instruções de funcionamento, os comandos 
e eventuais alarmes, sintomas e indicadores de avaria e ainda, os procedimentos de segurança dos gerador 
de emergência existente. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
O gerador de emergência localiza-se no edifício da portaria e é constituído essencialmente pelo motor a 
gasóleo (com motor de arranque, baterias e cabos), pelo alternador, pelos sistemas de arrefecimento e de 
filtragem de ar, pelo painel de controlo e comando e disjuntores e pelo reservatório de gasóleo. 

Dada a importância e complexidade desta instalação técnica, a sua operação e inspeção é reservada aos 
técnicos de exploração e de manutenção ou a empresas especializadas. 

 
Gerador de Emergência 

Em caso de falha no abastecimento de energia da rede pública o gerador arranca automaticamente, através 
de um comutador, e quando o fornecimento é reabastecido desliga automaticamente. Em caso de falha no 
arranque é possível proceder à operação em modo manual. 
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3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção das instalações de energia devem ser efetuadas por técnicos qualificados de 
acordo com a tensão em causa. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

Em caso de falha no abastecimento de energia da rede pública o gerador arranca automaticamente, através 
de um comutador, e quando o fornecimento é reabastecido desliga automaticamente. Em caso de falha no 
arranque é possível proceder à entrada em funcionamento do gerador em modo manual, conforme descrito 
no manual de instruções. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações de energia elétrica deve-se atender às 
seguintes normas: 

• O acesso ao gerador de emergência é reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua 
exploração ou manutenção e deve estar devidamente sinalizado; 

• O funcionamento do gerador de emergência deve ser periodicamente testado, incluindo os 
equipamentos socorridos por este, devendo existir um registo do consumo de horas de funcionamento e 
de consumo de gasóleo, para controlo da reposição de combustível, e ser verificado qual o tempo de 
arranque automático do gerador (tempo máximo deverá ser até 15 segundos); 

• Assegurar a ventilação natural do espaço afeto ao gerador, nomeadamente, a entrada suficiente de ar, 
essencial ao bom funcionamento do equipamento; 

• O controlo de gasóleo do gerador de emergência deverá permitir uma autonomia mínima de 1 hora do 
equipamento, sendo da responsabilidade dos Serviços de Manutenção assegurar a reposição de 
combustível em tempo útil, tendo presente as limitações de armazenagem previstas no RTSCIE. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

No caso específico dos geradores de emergência são destacados os seguintes sintomas e indicadores de 
avaria: 

• Resposta negativa por parte do gerador quando solicitado por falta de energia na rede principal; 

• Temperatura acima do normal no motor de combustão; 

• Fuga de líquido refrigerante do radiador; 

• A presença de gases de escape no interior do compartimento dos geradores; 

• Deficiências no funcionamento. 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas, suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 
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3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• A entrada no espaço afeto ao gerador, quando este estiver em funcionamento, requer a utilização de 
equipamento individual para proteção auditiva; 

• As operações de manutenção no gerador podem requerer a utilização de equipamentos de proteção 
individual para proteção à exposição a produtos perigosos ou componentes a alta temperatura (ex.: 
luvas e óculos); 

• Assegurar a limpeza imediata de eventuais derrames de combustível, óleos, eletrólito ou líquido de 
refrigeração, com absorventes adequados e depositando-os em recipientes fechado e identificado; 

• Os panos/absorventes contaminados com produtos perigosos (ex.: óleo ou gasóleo) devem ser 
depositados em recipientes para resíduos perigosos específicos para o efeito; 

• É proibido fumar, fazer lume ou gerar outras fontes de ignição (ex.: aquecimento de superfície, fricção 
etc.) na presença de vapores de gasóleo ou aquando da carga de baterias (podendo ocorrer a libertação 
de hidrogénio, suscétivel de criar uma atmosfera potencialmente explosiva);  

• Evitar o enchimento do depósito de combustível enquanto o motor do gerador estiver a trabalhar; 

• Dada a elevada temperatura que é atingida aquando do funcionamento do gerador, em caso de 
incêndio, utilizar preferencialmente extintores para fogos das classes BC ou ABC. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
elétricas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte do DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito do DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

O DS reporta os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a desenvolver, 
acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas de energia 
representadas nas plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos, posto de 
transformação), os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em 
novos projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as instruções de funcionamento, dos 
comandos, procedimentos de segurança, alarmes e indicadores de avaria das caldeiras. 

Este procedimento operacional é aplicável à central de aquecimento do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
 

A produção de água quente para 
climatização e para posterior produção de 
água quente sanitária é feita recorrendo a 
duas caldeiras, alimentadas a gás natural. 

 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção das caldeiras devem ser efetuadas por técnicos qualificados. 

A manutenção da caldeira, tubagens e componentes acessórios e de controlo deve ser efetuada de acordo 
com o plano de manutenção, sendo o sistema sujeito a testes periódicos para verificação da sua 
operacionalidade. Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para 
consulta quando solicitado. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

A caldeira de aquecimento funciona mediante a queima de gás natural.  

Os gases quentes gerados são distribuídos através de uma rede de tubagens específica para o efeito. Os 
gases provenientes da queima são evacuados para o exterior, através de chaminé com altura adequada. 

A instalação funciona automaticamente, em função da temperatura previamente programada, devendo as 
operações em modo manual ser executadas somente por técnico especializado. 

Para proceder à paragem de emergência da caldeira seguir as instruções constantes do manual, 
considerando: 
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• Desligar a corrente elétrica no disjuntor do quadro na sala da caldeira; 

• Fechar a válvula de alimentação do gás na caldeira. 

3.3 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

No caso das caldeiras são destacados os seguintes sintomas e indicadores de avaria: 

• Problemas relacionados com a combustão; 

• Pressão irregular do gás; 

• Aquecimento excessivo; 

• Corrosão acentuada; 

• Sujidade acentuada; 

• Deficiências no funcionamento. 

3.4 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo responsável da 
área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e aos DS para que se proceda à 
correção célere das mesmas.  

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.5 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O acesso a esta instalação técnica é reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua 
exploração ou manutenção; 

• Utilização de EPI adequado; 

• Assegurar de que a sala da caldeira é devidamente ventilada; 

• Nunca armazenar líquidos inflamáveis nas proximidades da caldeira; 

• Em caso de cheiro a gás comunicar de imediato ao DS; 

• Deve ser mantido o acesso livre de obstáculos ao equipamento, de forma a permitir a sua manobra. 

3.6 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes na central de 
aquecimento devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar 
a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 
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• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos, posto de transformação), os 
DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde 
os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.7 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever procedimentos de operação em segurança das 
instalações afetas à cozinha do restaurante, nomeadamente, no que se refere às instruções de 
funcionamento, à descrição dos comandos, procedimentos de segurança e indicadores de avaria. 

Este procedimento operacional é aplicável às instalações de confeção e conservação de alimentos do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
Atualmente as instalações de confeção e conservação de alimentos existentes correspondem aos espaços 
da cozinha, que é explorada por uma entidade prestadora de serviços de restauração.  

Os colaboradores que trabalham no local têm a responsabilidade de reportar DS eventuais desvios ou 
situações perigosas que possam comprometer a segurança, tendo também o dever de promover a 
conservação das instalações e equipamentos nas devidas condições de segurança e operacionalidade. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e a manutenção das instalações afetas à cozinha devem ser efetuadas por técnicos 
qualificados para as infraestruturas e equipamentos em presença, em particular, no que se refere à às redes 
de energia, gás e águas e ao sistema de extração de vapores. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

A cozinha encontra-se dimensionada para a preparação de refeições, abrangendo zonas de preparação, de 
lavagem e confeção de produtos alimentares e áreas de armazenagem de produtos alimentares, não 
alimentares, de limpeza e de palamenta. 

A armazenagem dos produtos alimentares é efetuada em condições de temperatura adequada, existindo 
arcas frigoríficas disponíveis para o efeito. 

Os equipamentos da cozinha, designadamente, fornos, fogões, arcas, frigoríficos, linha de lavagem de loiça, 
sistema de exaustão etc. apresentam características industriais, sendo elétricos ou alimentados a gás 
natural. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações afetas à cozinha deve-se atender às 
seguintes normas: 
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• Os dispositivos de corte de gás, de água e de energia devem estar permanentemente acessíveis e 
devidamente sinalizados; 

• Garantir o estado de limpeza e arrumação adequados, prevenindo a acumulação de resíduos, poeiras, 
teias e ninhos; 

• Assegurar a limpeza diária dos espaços, de modo a prevenir a acumulação de gorduras, garantindo a 
lavagem e/ou substituição periódicas dos filtros do sistema de exaustão e da respetiva conduta, 
nomeadamente, na zona de sucção; 

• Assegurar a implementação de um plano de desratização para prevenir potenciais danos em cabos 
elétricos e equipamentos e um eventual incêndio, além da contaminação de alimentos;    

• Assegurar que os cabos, ligações, tomadas, fichas e outros elementos da instalação elétrica se 
encontram em bom estado de conservação e que não existem sobrecargas; 

• Não efetuar ligações elétricas provisórias; 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação, incluindo os circuitos de terra, ou substituir por 
elementos de características inferiores ou distintos dos originais; 

• Assegurar que as ligações elétricas de equipamentos fora de serviço são devidamente isoladas aquando 
da desativação dos mesmos; 

• Reportar anomalias em equipamentos e eletrodomésticos que possam conduzir ao sobreaquecimento 
de superfícies ou líquidos e consequente ignição ou curto-circuito, colocando-os fora de serviço; 

• Supervisionar, com particular atenção, a confeção de alimentos a alta temperatura (ex.: fritadeiras); 

• Assegurar que o sistema de extração de vapores se encontra em funcionamento durante a utilização da 
zona de confeção; 

• Promover diariamente a admissão direta ou indireta de ar para assegurar o bom funcionamento dos 
aparelhos de queima, bem como do sistema de extração de vapores; 

• Conhecer a localização e o modo de utilização dos meios de extinção de incêndios, designadamente, da 
manta ignífuga e dos extintores;  

• Reportar ao DS situações de utilização ou acionamento dos meios de intervenção em caso de incêndio, 
com vista à sua substituição/reposição atempada. 

Manutenção das instalações afetas à cozinha: 

• As instalações devem ser sujeitas a manutenções, inspeções e testes periódicos de acordo com o 
programa de conservação e manutenção definido para verificar o seu estado de conservação e 
funcionamento, de acordo com: 

o Indicações dos manuais dos fabricantes/fornecedores; 

o Legislação em vigor (ex.: requisitos para rede de gás); 

o Recomendações dos técnicos qualificados; 

o Condições ambientais dos locais onde se encontram (ex.: detetores de incêndio e gás em zonas 
propensas à acumulação de gorduras). 

• A manutenção das instalações deve ser efetuada por técnicos qualificados para a respetiva área de 
intervenção; 

• Quando forem identificadas anomalias ou avarias, o equipamento deve ser colocado fora de serviço e 
providenciada a sua reparação ou substituição. 
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3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Caso se verifiquem desvios às ações de limpeza planeadas (ex.: sistema de exaustão), o responsável da 
cozinha deve tomar providências para que as mesmas sejam realizadas em tempo útil, reportando a 
situação aos responsáveis pertinentes. 

Caso se verifique que algum elemento da instalação não está a funcionar corretamente, não responde aos 
comandos acionados ou são sucessivamente acionados os dispositivos de segurança de interrupção do 
fornecimento de energia ou gás, comunicar a ocorrência ao DS, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas.  

Perante uma situação de anomalia ou avaria, deverá ser consultado o manual do fabricante do 
equipamento/instalação no que se refere à resolução de problemas/avarias ou contactar um técnico 
qualificado, para proceder às reparações necessárias e avaliar a necessidade de colocar o equipamento, 
elemento ou a instalação fora de serviço. Esta situação deve ser comunicada aos utilizadores da área e 
identificada no local (conforme aplicável), podendo ser adotadas medidas de segurança que impeçam o 
respetivo acionamento indevido (ex.: cortar de energia ao equipamento, colocação de dispositivos de 
bloqueio físico).   

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas, suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Os manuais de instruções dos equipamentos devem estar disponíveis para consulta; 

• Os locais de corte de energia, agua e gás devem estar devidamente sinalizados; 

• Em caso de cheiro a gás proceder do seguinte modo: 

o Desligar os equipamentos a gás; 

o Fechar as válvulas de alimentação de gás; 

o Afastar qualquer fonte de ignição, tais como: não acionar qualquer interruptor elétrico e não 
utilizar o telemóvel na área; 

o Se possível, ventilar naturalmente o local, abrindo a porta; 

o Se a situação persistir proceder à evacuação da cozinha e dar o alarme ao Posto de Segurança, 
para evacuação das áreas adjacentes. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
técnicas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
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elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos), os DS/RS devem assegurar a 
respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 

Aquando da realização de obras, limpezas gerais ou ações de manutenção aos equipamentos, acautelar o 
risco de ocorrerem danos que possam comprometer a respetiva operacionalidade (ex.: danos nos detetores 
de incêndio ou de gás) ou causar eventuais fugas de gás; 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos de operação em segurança 
das instalações de evacuação de efluentes de combustão, nomeadamente, no que se refere às instruções 
de funcionamento, aos procedimentos de segurança e indicadores de anomalias. 

Este procedimento operacional é aplicável às instalações de evacuação de efluentes de combustão 
existentes no IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
As instalações de evacuação de efluentes de combustão existentes são as associadas aos efluentes 
gasosos do gerador de emergência e das caldeiras. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção periódica das instalações de evacuação de efluentes de combustão devem ser 
efetuadas por técnicos qualificados e tendo em consideração os requisitos do RTSCIE. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

A queima de combustível gera efluentes gasosos resultantes da combustão que necessitam de ser 
direcionados para o ar livre através de condutas de evacuação específicas para o efeito. 

As condutas de evacuação são construídas em materiais resistentes à corrosão, à temperatura e ao fogo e 
devem apresentar dimensões apropriadas.  

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações de evacuação de efluentes de combustão 
deve-se atender às seguintes normas: 

• A interligação de condutas requer a avaliação prévia das condições de instalação de acordo com os 
requisitos do RTSCIE; 

• Garantir a limpeza periódica das condutas de evacuação por técnico qualificado; 

• As aberturas de escape não devem condicionar a dispersão livre dos efluentes gasosos (ex.: utilização 
de chapéus); 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação ou substituir por elementos de características 
inferiores ou distintos dos quais a instalação foi projetada. 
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Manutenção das instalações: 

• As instalações devem ser sujeitas a manutenções periódicas, de acordo com o programa de 
conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e operacionalidade, de 
acordo com a(s): 

o Indicações dos manuais dos fabricantes/fornecedores; 

o Recomendações dos técnicos; 

o Condições de funcionamento dos geradores suscétiveis de afetar a conservação das condutas 
de evacuação de efluentes. 

• A manutenção das instalações deve ser efetuada por técnicos qualificados para a respetiva área de 
intervenção; 

• Quando forem identificadas anomalias deve ser prontamente providenciada a sua reparação ou 
substituição, conforme adequado. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Caso se verifiquem indícios de corrosão da conduta, defeitos de isolamento, elementos de fixação 
deteriorados, fuga de efluentes nas juntas de ligação ou outra situação anormal, deve-se comunicar a 
ocorrência aos Serviços de Manutenção para que sejam adotadas as medidas apropriadas.  

Caso não seja possível proceder às reparações necessárias, deve-se avaliar a necessidade de colocar a 
instalação fora de serviço. Esta situação deve ser comunicada aos colaboradores pertinentes e identificada 
no local e, caso possa condicionar o funcionamento dos equipamentos, ao DS. 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas, suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O acesso às instalações de evacuação de efluentes de combustão deve ser garantido para efeitos de 
limpeza/manutenção; 

• Aquando da realização de obras ou ações de intervenção ou de manutenção da instalação, acautelar o 
risco de ocorrerem danos que possam comprometer a operacionalidade da instalação de evacuação de 
efluentes de combustão ou das instalações técnicas associadas. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
técnicas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
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elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos), os DS/RS devem assegurar a 
respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos de operação em segurança 
das instalações de ventilação e condicionamento de ar, nomeadamente, no que se refere às instruções de 
funcionamento, aos procedimentos de segurança e indicadores de anomalias e avarias. 

Este procedimento operacional é aplicável às instalações de AVAC existentes nos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

AVAC – Aquecimento, ventilação e ar condicionado 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
Os edifícios possuemi instalações centralizadas de AVAC, cujos equipamentos encontram-se 
maioritariamente na cobertura. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção periódica das instalações de AVAC devem ser efetuadas por técnicos 
qualificados e tendo em consideração os requisitos do RTSCIE, assim como as atividades desenvolvidas 
nos espaços. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

As instalações de ventilação e condicionamento de ar existentes destinam-se a garantir as condições de 
temperatura, humidade, limpeza e movimentação do ar, nas áreas técnicas e nos espaços destinados à 
presença/permanência de pessoas. 

Em caso de incêndio, a renovação de ar no espaço pode promover a sua propagação pelo que, 
normalmente, deverá proceder-se à paragem da instalação de ventilação e condicionamento de ar na área 
afetada/adjacente. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações de AVAC deve-se atender às seguintes 
normas: 

• As áreas técnicas onde pode ocorrer a libertação de produtos perigosos e/ou apresentarem odores 
deverão ser ventilados naturalmente, com regularidade e, em determinados locais, ser dotados de meios 
mecânicos com exaustão dedicada, prevenindo a sua acumulação e um eventual incêndio, assim como 
a exposição excessiva dos colaboradores a agentes químicos ou físicos; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
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• Nos espaços destinados à permanência de pessoas, a programação da temperatura do ar não deverá 
ser inferior a 23°C no verão, nem superior a este valor no inverno. Nas instalações com tratamento da 
humidade do ar, estes deverão estar programados entre 40% e 60% de humidade relativa; 

• As condutas, aberturas, saídas e grelhas não devem ser eliminadas, obstruídas, de forma temporária ou 
permanente, nem deve ser reduzida a respetiva dimensão;  

• As bocas de insuflação e de extração facilmente acessíveis devem ser protegidas por grelhas 
(preferencialmente com malha de dimensões não superiores a 10 mm) ou por outros elementos de 
eficácia semelhante contra a introdução de objetos estranhos nas condutas; 

• As condutas de extração não devem ser utilizadas para outro fim que não seja, especificamente o de 
condução do ar extraído do interior do espaço; 

• As aberturas e grelhas deverão ser limpas com produtos que não danifiquem o material de que são 
feitas nem os seus acabamentos; 

• Nas instalações com máquinas de condensação por ar (nomeadamente as individuais), deve-se 
assegurar que a zona de expulsão de ar se mantém livre de obstáculos e que o aparelho pode realizar a 
descarga livremente; 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação ou substituir por elementos de características 
inferiores ou distintos dos quais a instalação foi projetada; 

• Os locais de corte da ventilação devem estar devidamente identificados e a sua utilização, no caso da 
instalação de AVAC de grandes espaços, é reservada ao Serviço de Manutenção ou a elementos 
autorizados da respetiva área.  

o Em caso de emergência, o corte da ventilação deve ser articulado pelos elementos da Equipa 
de Apoio Técnico. 

Manutenção das instalações de AVAC: 

• As instalações devem ser sujeitas a manutenções, inspeções e testes periódicos, incluindo aos 
dispositivos de corte, de acordo com o programa de conservação e manutenção definido, para verificar o 
seu estado de conservação e funcionamento, de acordo com a(s): 

o Indicações dos manuais dos fabricantes/fornecedores; 

o Recomendações dos técnicos; 

o Condições específicas dos espaços. 

• A manutenção das instalações deve ser efetuada por técnicos qualificados para a respetiva área de 
intervenção; 

• Quando forem identificadas anomalias ou avarias, o equipamento deve ser colocado fora de serviço e 
providenciada a sua reparação ou substituição, conforme adequado. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

No caso específico são destacados os seguintes sintomas e indicadores de avaria: 

• Indícios de corrosão ou deterioração (ex.: fissuras) da conduta ou das fixações; 

• Compressores trabalham em vazio ou com carga baixa; 

• Fuga do gás de refrigeração; 

• Não se verifica o aquecimento ou arrefecimento do ar no espaço após o respetivo comando. 
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3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo responsável da 
área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e aos DS para que se proceda à 
correção célere das mesmas.  

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual da instalação técnica deverá estar disponível para consulta; 

• Manter a arrumação e limpeza dos locais afetos aos equipamentos de AVAC, não sendo permitida a 
deposição de materiais e equipamentos não afetos à instalação; 

• O acesso às condutas e outros equipamentos da instalação deve ser garantido nas devidas condições 
de segurança, para efeitos de limpeza e manutenção, devendo estar disponíveis os equipamentos de 
proteção adequados; 

• O acesso a esta instalação técnica é reservado a pessoal técnico especializado adstrito à sua 
exploração ou manutenção, designadamente, aos Técnicos de Manutenção; 

• Os painéis de controlo e comando e os locais de corte da instalação devem estar devidamente 
sinalizados e identificados quanto à sua função, devendo ser dada particular, relevância aos quadros 
expostos ao ar livre, devendo ser protegidos, nomeadamente, da entrada de água; 

• Afastar fontes de ignição das zonas de admissão e extração de ar; 

• Assegurar testes periódicos aos dispositivos de corte da instalação de AVAC. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
técnicas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, quadros elétricos), os DS/RS devem assegurar a 
respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 
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3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos de operação em segurança 
dos ascensores, nomeadamente, no que se refere às instruções de funcionamento aos procedimentos de 
segurança (incluindo os procedimentos para resgate de passageiros) e indicadores de anomalias e avarias. 

Este procedimento operacional é aplicável às instalações de AVAC existentes nos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

EMA – Empresa de manutenção de ascensores 

EI – Entidade inspetora  

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
Existem instalados ascensores nas instalações do IGC: 

• Edifício J: elevador 1. 

• Edifício EFG: elevadores 2 e 4; 

• Edifício ABC e D: elevadores 3 e 5 e monta-cargas 

A respetivas casas das máquinas encontram-se na cobertura. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e manutenção regular dos ascensores somente pode ser realizada por uma empresa de 
manutenção de ascensores (EMA), no âmbito da legislação em vigor, devendo ter-se ainda em 
consideração os requisitos do RTSCIE. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

Na casa da máquina dos ascensores encontram-se disponíveis os seguintes elementos: 

• Quadro elétrico que permite cortar a alimentação de energia; 

• A chave de encravamento de portas de patamar; 

• A alavanca para acionamento do travão do ascensor; 

• As instruções para deslocar manualmente a cabina e proceder ao resgate de passageiros; 

• Os registos de manutenção preenchidos pela EMA. 

O uso da chave de encravamento de porta destina-se a assegurar a abertura da porta, por exemplo, em 
caso de avaria, em que seja necessário resgatar pessoas do interior da cabina ou quando for necessário 
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colocar o ascensor fora de serviço, procedendo ao encerramento da porta para impedir o acesso indevido à 
cabina. 

A chave de manobra do ascensor a utilizar pelos Bombeiros e que permite anular o comando inicial de 
bloqueio, encontra-se no chaveiro de segurança localizado no Posto de Segurança. 

Em situação de alarme de incêndio, os ascensores são comandados pelo sistema automático de deteção de 
incêndio, que aciona o dispositivo de chamada da cabina para o piso 0, onde o elevador se mantem com as 
portas abertas, sendo anuladas todas as ordens de envio ou chamadas que sejam realizadas. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  
Para assegurar a operacionalidade em segurança dos ascensores deve-se atender às seguintes 
normas: 

• O sinal afixado junto dos acessos aos ascensores com a inscrição: “Não utilizar o ascensor em caso de 
incêndio” ou com pictograma equivalente, deve ser adequadamente mantido; 

• O acesso à casa das máquinas dos ascensores apresenta acesso reservado, sendo permitido o acesso 
da EMA, dos elementos do Serviço de Manutenção ou do Serviço de Segurança ou outros autorizados 
por estes; 

• O quadro elétrico existente na casa das máquinas dos ascensores deve ser mantido nas devidas 
condições de segurança e com a identificação adequada dos disjuntores; 

• As operações de resgate de pessoas da cabina somente devem efetuar-se por pessoa treinada e 
autorizada; 

• Os registos de manutenção e inspeção devem estar devidamente organizados e disponíveis para 
consulta e verificação do cumprimento dos prazos legais, designadamente, pelos Serviços de 
Manutenção; 

• Não é permitida a realização de qualquer tipo de intervenção, manutenção ou teste ao ascensor por 
elementos que não sejam pertencentes à EMA ou à EI. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Caso se verifiquem os seguintes sintomas de anomalia ou avaria:  

• Paragem da cabina no patamar de piso, com desfasamento acentuado; 

• Ausência da resposta adequada ao comando acionado; 

• Porta incorretamente fechada; 

• Ruídos anómalos aquando da movimentação da cabina; 

• Aquando da deslocação da cabina são percetíveis vibrações acentuadas; 

comunicar a ocorrência aos Serviços de Manutenção, para que seja contactada a EMA para proceder às 
reparações necessárias e, se necessário, o elevador seja colocado fora de serviço.  

• Caso o ascensor seja colocado fora de serviço, assegurar o cumprimento dos procedimentos de 
segurança aplicáveis à situação, designadamente, que impeçam qualquer acesso indevido à cabina. 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas, suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 
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As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual de instruções dos ascensores deve estar disponível para consulta. 

• Em caso de avaria do ascensor com pessoas no interior da cabina, proceder do seguinte modo: 

• Reportar a situação ao Posto de Segurança, que poderá contactar os Serviços de 
Manutenção/pessoa treinada e autorizada, para se proceder ao respetivo resgate; 

• Se necessário, consultar o manual do fabricante para tentar resolver a situação ou contactar a EMA; 

• Procurar acalmar as pessoas retidas no interior da cabina e informar que foi solicitado apoio. 

• Na ausência de pessoa treinada e autorizada para efetuar as operações de resgate de pessoas da 
cabina, proceder da seguinte forma: 

• Informar as pessoas retidas da cabina de que se vai proceder ao seu resgate e que não devem 
realizar nenhuma ação por iniciativa própria; 

• Contactar de imediato a EMA, informando que existem pessoas no interior da cabina do ascensor; 

• Manter contacto regular com as pessoas no interior do ascensor, procurando manter a calma, e 
informar de imediato a equipa de primeiros socorros, caso haja alguma situação que afete algum 
dos passageiros. 

• Na presença de pessoa treinada e autorizada para efetuar as operações de resgate de pessoas da 
cabina, os procedimentos a adotar são os seguintes: 

• Previna os passageiros de que vai movimentar a cabina; 

• Siga as instruções da EMA afixadas na casa das máquinas dos elevadores, para movimentar a 
cabina; 

• Após o nivelamento da cabina ao patamar, prepare a saída dos passageiros; 

• Introduza a chave de encravamento de porta no orifício existente no topo e rode para abrir a porta; 

• Deslize a porta e auxilie a saída dos passageiros; 

• Feche novamente a porta e proceda ao seu encravamento com a chave; 

• Não ligue o interruptor geral enquanto a avaria não for reparada pela EMA. 
• Para colocar o ascensor fora de serviço proceder do seguinte modo: 

• Verificar que ninguém ficou retido na cabina do ascensor; 

• Verificar que as portas de patamar estão bem fechadas. Se a anomalia permitir a abertura da porta 
do ascensor sem que a cabina esteja no patamar, deve-se proceder de imediato ao bloqueio da 
porta, utilizando a chave de encravamento de porta; 

• Desligar o interruptor principal de alimentação no quadro elétrico; 

• Afixar letreiros nas portas do ascensor com a indicação de fora de serviço. 
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3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
técnicas devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança, os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado 
em novos projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos a desenvolver no que se 
refere às instruções de funcionamento, aos procedimentos de segurança e anomalias, das instalações de 
utilização e armazenamento de líquidos combustíveis/inflamáveis, incluindo os a adotar em caso de 
derrame, suscétivel de causar um incêndio, um impacte negativo no ambiente e/ou afetar a saúde dos 
colaboradores. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

FDS – Ficha de Dados de Segurança 

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

A classificação de locais de utilização ou de armazenamento de líquidos combustíveis definida no RTSCIE, 
no quadro XXXV, do artigo 106º, é a resumida na tabela seguinte: 
 

Classificação do 
local 

Líquidos combustíveis 

Ponto de inflamação  
< 21ºC 

Ponto de inflamação  
≥ 21ºC e < 55ºC 

Ponto de inflamação  
≥ 55ºC 

Utilização volume ≤ 20 litros volume ≤ 100 litros volume ≤ 500 litros 

Armazenamento volume > 20 litros volume > 100 litros volume > 500 litros 

3. DESCRIÇÃO 
Consideram-se como locais de utilização de líquidos combustíveis as áreas laboratoriais e de investigação, 
oficinais ou outros locais onde sejam utilizados produtos líquidos combustíveis/inflamáveis nas condições 
referidas na tabela anterior. 

O gerador é alimentado a gasóleo (depósito de serviço com capacidade de 500L), existindo ainda um 
reservatório metálico de 1000L ao lado do gerador, à superfície em casa própria – pelas quantidades de 
combustível presente a sala do gerador é considerado como “local de utilização” e “local de 
armazenamento”. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e a manutenção das instalações de líquidos combustíveis devem ser efetuadas por técnicos 
qualificados ou com formação adequada para executar a função. 
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Relativamente aos reservatórios de armazenagem de líquidos combustíveis tais devem ser instalados e 
mantidos conforme os requisitos da legislação aplicável, referente a instalações de armazenagem de 
produtos de petróleo. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

Em termos gerais nos locais de utilização encontram-se reservas de líquidos combustíveis/inflamáveis, 
provenientes ou não de embalagens originais de maior capacidade, sendo também armazenados os 
respetivos resíduos perigosos, em espaço definido para o efeito. 

No que se refere ao local de armazenamento de gasóleo, este é bombeado a partir do respetivo depósito de 
serviço, podendo o controlo da alimentação ser efetuado manualmente, por encerramento das respetivas 
válvulas. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações instalações de líquidos combustíveis 
deve-se atender às seguintes normas: 

• Os recipientes de líquidos combustíveis devem estar devidamente rotulados e ser acondicionados, 
armazenados, transportados e manipulados de acordo com a respetiva FDS; 

• Verificar quais os requisitos do RTSCIE referentes à armazenagem e restrições de quantidades 
aplicáveis aos produtos em presença, em particular, os mencionados nos artigos 303.º e 305.º; 

• A manipulação de líquidos combustíveis, em particular, os suscétiveis de gerar vapores inflamáveis 
devem ser preferencialmente realizados ao ar livre, em posto de exaustão específico para o efeito ou em 
locais bem ventilados; 

• O depósito de líquidos combustíveis em recipientes deve ser assegurado em bacias para contenção de 
derrames de dimensão que suporte o volume de líquido a conter; 

• É interdita a utilização ou o depósito de líquidos combustíveis, independentemente da quantidade, em 
vias de evacuação horizontais ou verticais e em locais de risco F; 

• Caso ocorra um derrame de líquido combustível este deve ser prontamente limpo; 

• Todos os espaços que contenham um volume total de líquidos combustíveis superior a: 

o 10 litros, se o seu ponto de inflamação for inferior a 21ºC; 

o 50 litros, se o seu ponto de inflamação for igual ou superior a 21ºC e menor que 55º C; 

o 250 litros, se o seu ponto de inflamação for igual ou superior a 55º C; 

devem ser devidamente sinalizados, indicando o perigo inerente e a proibição de fumar ou de fazer 
lume, e apresentar ventilação natural permanente por meio de aberturas criteriosamente 
distribuídas; 

• Os locais de utilização e os que contêm os reservatórios da instalação devem dispor de válvula de corte 
de emergência da alimentação ou do fornecimento de combustível. As válvulas devem estar 
permanentemente acessíveis e a respetiva sinalização deve ser adequadamente mantida; 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação, incluindo os circuitos de terra, ou substituir por 
elementos de características inferiores ou distintos dos originais; 

• Não efetuar ligações provisórias sem a devida autorização do Responsável do Serviço de Manutenção. 

Manutenção das instalações: 

• A manutenção das instalações deve ser efetuada por técnicos qualificados para a respetiva área de 
intervenção; 
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• As instalações devem ser sujeitas a manutenções, inspeções periódicas, incluindo aos dispositivos de 
corte, de acordo com o programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de 
conservação e exploração em segurança; 

• Quando forem identificadas anomalias ou avarias, o elemento deve ser colocado fora de serviço e 
providenciada a sua reparação ou substituição, conforme adequado. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Caso se verifiquem deficiências no funcionamento da instalação, nomeadamente, os seguintes sintomas de 
anomalia ou avaria:  

• Fuga de líquido combustível; 

• Indícios de corrosão ou deterioração de tubagens ou recipientes ou respetivos componentes; 

• Presença de odor forte decorrente de ventilação deficiente; 

• Ausência ou deterioração da sinalização exigida; 

• Dispositivos de corte inacessíveis ou que não estão funcionais; 

• Armazenagem de produtos em excesso ou em desrespeito das compatibilidades entre produtos; 

comunicar a ocorrência ao DS, para que sejam adotadas as medidas apropriadas.   

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo responsável da 
área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e aos DS para que se proceda à 
correção célere das mesmas.  

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• As FDS dos produtos devem estar prontamente disponíveis para consulta; 

• Em caso de derrame de líquido combustível proceder de acordo com a indicação da FDS, que 
geralmente incluem as seguintes indicações: 

o Quando existente, fechar a válvula de corte da alimentação do líquido ou interromper o 
abastecimento; 

o Não fumar, não fazer lume e apagar qualquer chama; 

o Não provocar faíscas ou incandescência de qualquer material; 

o Não acionar interruptores; 

o Não ligar ou desligar aparelhos elétricos das tomadas; 

o Ventilar naturalmente o espaço; 
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o Impedir o alastramento, através da utilização de meios de contenção disponíveis no local 
(material absorvente); 

o Prevenir a contaminação das redes de drenagem/solo, através da utilização dos meios de 
contenção (material absorvente); 

o Recolher o material absorvente contaminado e colocar em contentor próprio; o resíduo 
resultante é considerado resíduo perigoso; 

o Utilizar os equipamentos de proteção adequados (luvas e óculos) conforme requerido na FDS. 

• O acesso aos locais de utilização (incluindo armários de produtos químicos) e de armazenagem de 
líquidos combustíveis deve ser controlado pelos elementos responsáveis pelos locais/produtos e pelos 
utilizadores dos líquidos combustíveis; 

• Não fumar, nem permitir faíscas, chamas ou outras fontes de ignição nestes locais, bem como, 
assegurar a compatibilidade de produtos aquando da armazenagem (ex.: armazenar produtos 
combustíveis afastados de produtos comburentes); 

• Em caso de alimentação de um depósito ou recipiente ou trasbordo de um líquido combustível vigiar a 
operação de forma a assegurar que não é superada a capacidade máxima dos mesmos, dando origem 
a um derrame; 

• Assegurar a ventilação natural adequada nos locais de utilização e de armazenamento de líquidos 
combustíveis, tendo presente a possibilidade de formação de vapores combustíveis e o consequente 
aumento do risco de incêndio; 

• É proibida a execução de trabalhos perigosos nestes locais, sendo previamente exigida a respetiva 
autorização de trabalho e a alocação de meios de intervenção contra incêndio; 

• Assegurar a disponibilidade de equipamentos de proteção individuais e de absorventes para contenção 
de derrames adequados ao líquido em causa. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
existentes ou novas instalações de líquidos combustíveis devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer 
escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da 
alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança 
contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de 
acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, reservatórios), os DS/RS devem assegurar a 
respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 
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3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos a desenvolver no que se 
refere às instruções de funcionamento, procedimentos de segurança e anomalias das instalações de 
utilização e armazenamento de gases combustíveis/inflamáveis. Estão incluídos os procedimentos a adotar 
em caso de derrame suscétivel de causar um incêndio com impacte negativo no ambiente ou afetar a saúde 
dos colaboradores. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

FDS – Ficha de Dados de Segurança 

IT – Instalação Técnica 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

A classificação de locais de utilização ou de armazenamento de líquidos combustíveis definida no RTSCIE, 
no quadro XXXV, do artigo 106º, é a resumida da seguinte forma: 

• Local de utilização: capacidade total dos recipientes com gases combustíveis ≤ 106 dm3. 

• Local de armazenamento: capacidade total dos recipientes com gases combustíveis > 106 dm3. 

3. DESCRIÇÃO 
Consideram-se como locais de utilização de gases combustíveis as áreas laboratoriais e de investigação, 
oficinais ou outros locais onde sejam utilizados gases combustíveis/inflamáveis nas quantidades acima 
referidas. 

3.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

A instalação e a manutenção das instalações de gases combustíveis devem ser efetuadas por técnicos 
qualificados designadamente, no que se refere à conservação e inspeção da rede de gás. 

As garrafas ou reservatórios de armazenagem de gases combustíveis devem ser instalados e mantidos 
conforme os requisitos da legislação aplicável a instalações de armazenagem de produtos de petróleo ou 
outra legislação específica. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

Em termos gerais, nos locais de utilização é de referir a rede de gás natural proveniente do PRM e que 
alimenta vários edificios. 
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3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade em segurança das instalações de gases combustíveis deve-se atender 
às seguintes normas: 

• Os recipientes de gases combustíveis devem estar devidamente rotulados e ser acondicionados, 
armazenados, transportados e manipulados de acordo com a respetiva FDS; 

• Cumprimentos dos requisitos do RTSCIE, referentes à armazenagem e restrições de quantidades, 
aplicáveis aos produtos em presença, em particular, os mencionados nos artigos 303.º e 305.º; 

• Nos locais de utilização no interior dos edifícios e dos recintos apenas é permitida a existência de gases 
combustíveis em garrafas ou cartuchos e: 

o De GPL (propano ou butano), por compartimento corta-fogo nas utilizações-tipo III a XII, no 
número máximo de quatro garrafas, cheias ou vazias, ou em cartuchos, em qualquer dos casos 
com capacidade global não superior a 106 dm3 e respeitando as disposições da legislação 
aplicável; 

o De gás distinto do GPL, por compartimento corta-fogo nas utilizações-tipo III a XI, no número 
máximo de duas garrafas, cheias ou vazias, com capacidade global não superior a 106 dm3, 
necessárias ao funcionamento de aparelhos, nos locais e nas condições em que tal seja 
permitido nos termos do RTSCIE e da legislação específica aplicável. 

• Numa mesma utilização-tipo não é permitida a existência de instalações de utilização de gases 
combustíveis provenientes de redes ou fontes centrais, que utilizem gases de famílias distintas, como 
gás natural e GPL; 

• É interdita a utilização ou o depósito de gases combustíveis, independentemente da quantidade, em vias 
de evacuação horizontais ou verticais e em locais de risco F; 

• Todos os espaços que contenham gases combustíveis devem estar devidamente sinalizados, indicando 
o perigo inerente e a proibição de fumar ou de fazer lume, e apresentar ventilação natural permanente 
por meio de aberturas criteriosamente distribuídas; 

• Os locais de utilização e os que contêm os reservatórios da instalação devem dispor de válvula de corte 
de emergência da alimentação ou do fornecimento de combustível. As válvulas devem estar 
permanentemente acessíveis e a respetiva sinalização deve ser adequadamente mantida (ex.: válvulas 
de gás da cozinha); 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação nem realizar ligações provisórias, incluindo os 
circuitos de terra, válvulas ou substituir por elementos de características inferiores ou distintos dos 
originais; 

• Não adulterar quaisquer componentes da instalação de gás ou substituir por elementos de 
características inferiores ou distintos dos originais, garantindo que qualquer intervenção é realizada por 
um técnico de gás qualificado. 

• Não efetuar ligações provisórias sem a devida autorização do Responsável do Serviço de Manutenção. 

Manutenção das instalações: 

• A manutenção das instalações deve ser efetuada por técnicos qualificados para a respetiva área de 
intervenção; 

• As instalações devem ser sujeitas a manutenções, inspeções periódicas, incluindo aos dispositivos de 
corte, de acordo com o programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de 
conservação e exploração em segurança; 

• Quando forem identificadas anomalias ou avarias, o elemento deve ser colocado fora de serviço e 
providenciada a sua reparação ou substituição, conforme adequado. 
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3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Caso se verifiquem deficiências no funcionamento da instalação, nomeadamente, os seguintes sintomas de 
anomalia ou avaria:  

• Fuga de gás combustível; 

• Indícios de corrosão ou deterioração de tubagens ou recipientes ou respetivos componentes; 

• Presença de odor forte decorrente de ventilação deficiente; 

• Ausência ou deterioração da sinalização exigida; 

• Dispositivos de corte inacessíveis ou que não estão funcionais; 

• Armazenagem de produtos em excesso ou em desrespeito das compatibilidades entre produtos; 

comunicar a ocorrência ao DS, para que sejam adotadas as medidas apropriadas.   

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, por observação das 
instalações e por análise documental (ex.: relatórios de intervenção/manutenção, recomendações dos 
técnicos qualificados, verificação das ações planeadas e em curso etc.). 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• As FDS dos produtos devem estar prontamente disponíveis para consulta; 

• Em caso de fuga de gás proceder de acordo com a indicação da FDS, que geralmente incluem as 
seguintes indicações: 

o Afastar qualquer fonte de ignição, tais como: não acionar qualquer interruptor elétrico e não 
utilizar o telemóvel na área; 

o Fechar as válvulas de alimentação de gás; 

o Se possível, ventilar naturalmente o local. 

o Utilizar os equipamentos de proteção adequados (luvas e óculos) conforme requerido na FDS. 

• O acesso aos locais de utilização e de armazenagem de gases combustíveis deve ser controlado pelos 
elementos responsáveis pelos locais/produtos e pelos utilizadores; 

• Não fumar, nem permitir faíscas, chamas ou outras fontes de ignição nestes locais, bem como, 
assegurar a compatibilidade de produtos aquando da armazenagem (ex.: armazenar produtos 
combustíveis afastados de produtos comburentes); 

• Assegurar a ventilação natural adequada nos locais de utilização e de armazenamento de gases 
combustíveis, tendo presente a possibilidade de formação de vapores combustíveis e o consequente 
aumento do risco de incêndio e explosão; 

• É proibida a execução de trabalhos perigosos nestes locais, sendo previamente exigida a respetiva 
autorização de trabalho e a alocação de meios de intervenção contra incêndio. 
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3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes nas instalações 
existentes ou novas instalações de líquidos combustíveis devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer 
escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da 
alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança 
contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de 
acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação, remoção ou alteração das instalações técnicas representadas nas 
plantas de segurança (ex.: locais de corte parcial e geral, alteração de gás), os DS/RS devem assegurar a 
respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam 
contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Apresentam-se neste anexo os procedimentos operacionais dos equipamentos e sistemas de 
segurança. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as ações a desenvolver de forma a garantir a 
operacionalidade da sinalização de segurança. Pretende-se assegurar o cumprimento dos requisitos legais 
inerentes à sinalização de segurança, encontrando-se o PO suportado na legislação específica sobre esta 
matéria, designadamente, a relativa a sinais luminosos, sinais acústicos e a placas de sinalização 
normalizadas quanto à cor, formato e pictogramas e no RTSCIE. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
A sinalização de segurança abrange as seguintes categorias, em termos da tipologia de informação a 
transmitir: 

• Emergência (ex.: sinalização de sentido de evacuação em emergência ou de localização de meios de 
combate a incêndio); 

• Proibição (ex.: sinalização de proibição de fumar/foguear ou de restrição de entrada a pessoas 
estranhas ao serviço); 

• Obrigação (ex.: sinalização de obrigatoriedade de utilização de um equipamento de proteção individual); 

• Aviso/Perigo (ex.: sinalização de aviso de perigo de contacto com eletricidade); 

• Informativa (ex.: sinalização de indicação do piso do edifício ou de parqueamento de viaturas). 

Os utilizadores dos espaços têm a responsabilidade de manter a sinalização no devido local em bom estado 
de conservação e de reportar aos DS qualquer desvio, dano ou necessidade de aquisição de sinalização. 

3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

A aquisição, instalação e manutenção da sinalização deve ser efetuada a entidades registadas na ANPC 
para a respetiva comercialização, instalação e manutenção. 

A sinalização de segurança a adquirir deve respeitar a legislação em vigor, designadamente, no que se 
refere às cores, forma, pictogramas, propriedades do material e posicionamento e requer a análise prévia 
dos DS.  

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

A sinalização de segurança existente é determinada de acordo com a sua função e tipo e abrange 
genericamente os seguintes itens: 
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• Placas de sinalização fotoluminescentes, que têm como função tornar facilmente visível uma 
determinada informação, incluindo em situações de visibilidade adversas (ex.: na presença de fumos 
provenientes de um incêndio, na ausência de iluminação por corte de energia ou no período noturno); 

• Sinais luminosos e acústicos, que podem manter-se desligados em circunstâncias normais, mas, que 
em determinadas condições e, eventualmente em conjugação, são ativados e tornam presente essa 
condição ao utilizador (ex.: alarmes em painéis de controlo); 

• Etiquetas e placas informativas (ex.: rotulagem de produtos perigosos, placas de identificação de 
espaços). 

Em determinadas circunstâncias podem ser utilizados outros meios de sinalização, de carácter temporário, 
tais como, pinturas no pavimento para delimitação de espaços ou fita sinalizadora para restrição de acesso a 
um dado local. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade da sinalização de segurança deve-se atender às seguintes normas: 

Características da sinalização: 

• As placas de sinalização devem ser de materiais que confiram a maior resistência possível a choques, 
intempéries e agressões ambientais. As placas de sinalização que indicam respetivamente proibição, 
perigo, emergência e meios de intervenção, consoante o seu formato e cor, devem ser de material rígido 
fotoluminescente; 

• As dimensões e as características colorimétricas e fotométricas da sinalização devem garantir boa 
visibilidade e a compreensão do seu significado; 

• Os sinais de proibição, aviso, obrigação, socorro e os relativos aos meios de combate a incêndios 
devem obedecer às características de forma e aos pictogramas indicados na legislação em vigor; 

• A sinalização em recipientes e tubagens pode ser rígida, autocolante ou pintada e deve ser aplicada em 
sítios visíveis; 

• A luz emitida por um sinal luminoso de segurança deve garantir um contraste não excessivo nem 
insuficiente, tendo em consideração as suas condições de utilização; 

• Os sinais acústicos de segurança devem ter um nível sonoro nitidamente superior ao do ruído ambiente, 
sem ser excessivo ou doloroso. O nível sonoro das sirenes de alarme deverá ter em consideração os 
requisitos da Nota Técnica n.º 12 da ANPC;  

• Os sinais acústicos de segurança devem ser facilmente reconhecíveis, nomeadamente através da 
duração, da separação de impulsos e grupos de impulsos, e diferenciáveis de outros sinais acústicos e 
ruídos ambientais. O som de um sinal de evacuação deve ser sempre contínuo e estável em 
frequências. 

Posicionamento e visibilidade: 

• As placas de sinalização são obrigatórias em todos os edifícios e recintos com as exceções referidas no 
RTSCIE. As placas de sinalização podem ser complementadas com fitas ou perfis fotoluminescentes 
para a indicação de percursos, delimitação de portas ou equipamentos, etc. 

• Os sinais devem ser instalados em local bem iluminado, a altura e em posição apropriadas, atendendo 
aos impedimentos à sua visibilidade desde a distância julgada conveniente; 

• Na linha de visão das pessoas não devem ser dispostas placas, publicitárias ou não, nem outros 
objetos, que, pela intensidade da sua iluminação ou pela sua forma, cores ou dimensões, possam 
ocultar os dispositivos de sinalização ou confundir os ocupantes; 

• Aquando da alteração da arquitetura dos espaços, da reorganização de mobiliário, equipamentos ou 
tubagens/condutas ou na sequência da realização de eventos especiais temporários deve ser verificada 
a necessidade de reajustar a disposição da sinalização; 
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• A distribuição das placas de sinalização deve permitir a visibilidade a partir de qualquer ponto onde a 
informação que contém deva ser conhecida. A clareza da mensagem da sinalização não deve ser 
afetada pela sua má conceção, localização inadequada, mau estado de conservação, 
inoperacionalidade dos dispositivos assinalados ou pela presença de outra sinalização; 

Nota: as placas de sinalização devem ser visíveis a partir de qualquer ponto onde a informação deva ser 
conhecida, sendo possíveis os seguintes tipos de aplicação ou montagem:  

o Paralela à parede, com informação numa só face;  

o Perpendicular à parede, fixada nesta ou suspensa do teto, com informação nas duas faces, 
exceto em casos particulares de sinalização de evacuação;  

o A 45° com a parede, com informação nas duas faces externas (panorâmica). 

• Nos locais de armazenamento de substâncias ou misturas perigosas, as placas devem ser colocadas 
junto da porta de acesso ou, se for caso disso, no interior do local, junto dos produtos que se pretende 
sinalizar; 

• As placas de sinalização não devem ser colocadas sobre os aparelhos de iluminação, mas próximas dos 
mesmos (distância inferior a 2m em projeção horizontal), com exceção das colocadas nas vias de 
evacuação e outras exceções previstas no RTSCIE, e desde que a colagem dos pictogramas sobre os 
equipamentos não prejudique os níveis de iluminação mínimos a garantir nem as dimensões mínimas 
legais das placas face às distâncias de visibilidade; 

• As placas que fiquem salientes relativamente aos elementos de construção que as suportam, 
nomeadamente, as indicações de encaminhamento em evacuação e de posicionamento de 
equipamentos de primeira intervenção e botões de alarme, devem ser fixadas a uma altura igual ou 
superior a 2,1m e não superior a 3m, exceto em espaços amplos mediante justificação fundamentada; 

• No que se refere à localização das placas de sinalização devem ainda ser cumpridos os requisitos do 
artigo 112º do RTSCIE, nomeadamente, no que se refere à sinalização nas vias de evacuação. 

Estado de conservação: 

• Periodicamente deverá proceder-se à limpeza dos sinais, eliminando a sujidade, preferencialmente a 
seco, de maneira a que não se risquem as superfícies. Para esse efeito não devem ser utilizados 
produtos/materiais abrasivos; 

• Aquando da realização de obras e outros trabalhos (ex.: pinturas) que possam provocar danos ou afetar 
a funcionalidade da sinalização devem ser acauteladas medidas para a sua proteção ou a sua remoção 
temporária; 

• A sinalização deve ser mantida em bom estado de conservação, devendo a Equipa de Segurança 
efetuar verificações regulares para identificar desvios e, se necessário solicitar a sua reparação ou 
substituição; 

• O Serviço de Manutenção deverá assegurar a reserva suficiente de elementos suplentes essenciais à 
reparação ou substituição da sinalização por entidade registada na ANPC. 

Operacionalidade de sinais luminosos e acústicos: 

• O bom funcionamento e a eficiência dos sinais luminosos e acústicos (ex.: sinais associados a sistemas 
automáticos de deteção de incêndio ou sirenes de alarme) devem ser verificados antes da sua entrada 
em serviço e, posteriormente de forma regular, de acordo com os testes previstos no respetivo plano de 
conservação e manutenção; 

• Os sinais luminosos e acústicos devem ser rearmados imediatamente após cada utilização. 

Rotulagem de produtos químicos perigosos: 

• Os recipientes que contenham substâncias ou misturas químicas classificadas como perigosas, no 
âmbito da legislação sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e os 
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recipientes utilizados para a armazenagem das mesmas, bem como as respetivas tubagens, devem ser 
rotulados com os pictogramas de perigo apropriados, conforme a legislação em vigor. 

Manutenção da sinalização de segurança: 

• A sinalização de segurança deve ser sujeita a manutenções, inspeções e testes periódicos, conforme 
aplicável, de acordo com o programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado 
de conservação e funcionamento, de acordo com: 

o As indicações dos manuais dos fabricantes; 

o As condições ambientais e atividades dos locais onde se encontram; 

o O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

• Sempre que se detetem desvios, anomalias ou avarias, deve ser providenciada a respetiva correção, 
reparação ou substituição célere. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e os DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção da sinalização de 
segurança, que inclui testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos 
qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição da sinalização, conforme aplicável. 

 SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 
o Sinalização desajustada com a organização do espaço ou com os meios a sinalizar; 

o Sinalização degradada (ex.: sinal que perdeu as suas características fotoluminescentes),  

o Ausência de sinalização; 

o Sinais luminosos e acústicos inoperacionais, com anomalia (ex.: intermitentes quando é suposto 
serem contínuos); 

o Sinais obstruídos de modo a condicionar a respetiva visibilidade; 

o Outra avaria ou anomalia relacionada com a sinalização (ex.: formato, tipo cor, pictograma ou 
posicionamento). 

A Equipa de Segurança, do dia-a-dia, deverá dar particular atenção aos aspetos seguintes: 

• Sinais com fixação deficiente, caídos ou extraviados; 

• Sinais luminosos e acústicos (ex. central de deteção de incêndio) que não se encontrem nas devidas 
condições; 

• Sinais em mau estado de conservação; 

• Sinais obstruídos de modo a condicionar a sua visibilidade. 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO.  
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A sinalização de segurança com características luminosas ou acústicas não deve ser adulterada de modo a 
impedir o seu funcionamento normal, designadamente, no que se refere à intensidade luminosa e nível 
sonoro. 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Aquando da realização de obras ou eventos especiais que possam implicar a afixação ou a colocação 
de sinalização específica para o efeito, o DS/Equipa de Segurança ou os responsáveis pela execução do 
trabalho deverão verificar a sinalização de forma a assegurar a sua adequação, nomeadamente, no que 
se refere aos caminhos de evacuação e localização dos meios de intervenção; 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e 
inspeção da sinalização de segurança. 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e decoração devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar 
a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração da sinalização representada nas plantas de segurança os DS/RS devem 
assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não 
estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as ações a desenvolver de forma a garantir a 
operacionalidade da iluminação de emergência, no que se refere às instruções de funcionamento, aos 
comandos e eventuais alarmes, indicadores de anomalia e avaria e aos procedimentos de segurança a 
cumprir. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

• Blocos autónomos de iluminação de emergência – são constituídos por lâmpada(s) e por uma fonte de 
energia autónoma, normalmente, acumuladores recarregáveis que garantem o funcionamento em caso 
de falha da rede pública de alimentação de energia, apresentando as seguintes tipologias: 

• Blocos autónomos permanentes ou de luz mantida, quando estão permanentemente ligados, 
independentemente de existir ou não alimentação de energia a partir da rede pública; 

• Blocos autónomos não permanentes, quando apenas ligam em caso de falha da alimentação de 
energia da rede pública. 

3. DESCRIÇÃO 
A iluminação de emergência abrange as seguintes tipologias de iluminação: 

• Iluminação de ambiente, destinada a iluminar os locais de permanência habitual de pessoas evitando 
situações de pânico; 

• Iluminação de balizagem ou circulação, com o objetivo de facilitar a visibilidade no encaminhamento 
seguro das pessoas até uma zona de segurança e possibilitar a execução das manobras respeitantes à 
segurança e à intervenção dos meios de socorro. 

O Serviço de Manutenção tem a responsabilidade de manter a iluminação de emergência no devido local, 
em bom estado de conservação e de reportar aos DS qualquer desvio, dano ou necessidade de aquisição 
de iluminação de emergência. 

3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A iluminação de emergência a adquirir, a disposição da sua colocação e o tempo mínimo de duração deve 
respeitar a legislação em vigor, designadamente a referenciada no RTSCIE e requer a análise prévia do DS.  

No que se refere aos níveis de iluminância e ao posicionamento da iluminação de emergência é necessário 
atender aos seguintes itens: 

• A iluminação de ambiente deve garantir níveis de iluminância tão uniformes quanto possível, com um 
valor mínimo de 1 lux, medido no pavimento; 
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• Na iluminação de balizagem ou de circulação os dispositivos devem garantir 5 lux, medidos a 1m do 
pavimento ou obstáculo a identificar, e ser colocados a menos de 2m em projeção horizontal de(a): 

o Intersecção de corredores; 

o Mudanças de direção de vias de comunicação; 

o Patamares de acesso e intermédios de vias verticais; 

o Câmaras corta-fogo; 

o Botões de alarme; 

o Comandos de equipamentos de segurança; 

o Meios de primeira intervenção; 

o Saídas. 

Nota: É de referir que as placas de sinalização devem ser colocadas o mais próximo possível das fontes 
luminosas existentes, a uma distância inferior a 2 metros em projeção horizontal, mas não coladas sobre 
os aparelhos. 

• A autonomia de funcionamento da iluminação de ambiente e de balizagem ou circulação deve ser a 
adequada ao tempo de evacuação dos espaços que serve, com um mínimo de 15 minutos; 

• Nos locais de risco B, C e F devem ser instalados aparelhos de iluminação de ambiente; 

• A utilização de blocos permanentes ou de luz mantida apenas é obrigatória quando sirva para 
iluminação de placas indicadoras de saída ou quando lhes sirva de suporte; 

• Nos locais onde seja necessário o obscurecimento total para o desenvolvimento das atividades normais, 
os blocos autónomos permanentes ou de luz mantida poderão possuir dispositivo que reduza a sua 
intensidade de iluminação durante os períodos de obscurecimento, desde que adquiram 
automaticamente a intensidade de iluminação normal: 

o Quando for ligada a iluminação de ambiente e circulação do espaço que servem; 

o Por acionamento a partir da central do sistema de alarme. 

• As vias e as saídas de emergência que necessitem de iluminação artificial durante os períodos de 
trabalho devem dispor de iluminação de segurança alternativa para os casos de avaria da iluminação 
principal. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

A iluminação de emergência existente abrange a iluminação geral dos edifícios e os blocos autónomos 
permanentes e não permanentes que se encontram representados nas plantas de segurança. 

Em caso de falha na alimentação de energia a partir da rede pública entra em funcionamento o gerador de 
emergência que suporta a iluminação geral dos edifícios. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade da iluminação de emergência deve-se atender às seguintes normas: 

Estado de conservação: 

• Periodicamente deverá ser efetuada a limpeza dos equipamentos de iluminação de emergência, 
preferencialmente a seco, utilizando panos ou esponjas que não risquem a superfície; 

• Os Serviços de Manutenção deverão assegurar a reserva suficiente de elementos suplentes essenciais 
à reparação ou substituição da iluminação de emergência. 
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Operacionalidade da iluminação de emergência: 

• A reposição das lâmpadas dos equipamentos deverá ser efetuada antes destas esgotarem a sua vida 
útil. A reposição será efetuada preferencialmente por grupos de equipamentos completos e áreas de 
iluminação; 

• Não é permitida a afixação de autocolantes sobre a iluminação de emergência, com excepção dos 
autocolantes de origem, uma vez que pode comprometer a intensidade luminosa. 

Manutenção da iluminação de emergência: 

• A iluminação de emergência deve ser sujeita a manutenções, inspeções e testes periódicos de acordo 
com o programa de conservação e manutenção definido para verificar o seu estado de conservação e 
funcionamento, de acordo com as: 

o Indicações dos manuais dos fabricantes; 

o Condições ambientais e utilização dos espaços onde se encontram. 

• Sempre que se detetem desvios, anomalias ou avarias, deve ser providenciada a respetiva correção, 
reparação ou substituição célere. Em caso de substituição de algum elemento, este deverá apresentar 
as mesmas características que o substituído ou estar em conformidade com a legislação; 

• Durante as fases de manutenção, tanto na substituição das lâmpadas como na limpeza dos 
equipamentos, devem manter-se desligados os disjuntores dos circuitos da instalação correspondente. 
As ações de manutenção devem ser executadas por técnico qualificado e, conforme aplicável, com 
acompanhamento dos trabalhos pelos técnicos do Serviço de Manutenção. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e os DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção da iluminação de 
emergência, que inclui testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos 
qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição da iluminação de emergência, conforme aplicável. 

 SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 
o Desvios relacionados com o tipo de equipamento ou posicionamento da iluminação; 

o Iluminação desajustada com a organização do espaço ou com os meios a sinalizar; 

o Iluminação degradada (ex.: falta de componentes, tais como a proteção ou lâmpada),  

o Ausência de iluminação de emergência; 

o Iluminação inoperacional ou com anomalia (ex.: desligada quando é suposto manter-se em 
permanência ou intermitente); 

o Iluminação obstruída de modo a restringir a capacidade de iluminação. 

A Equipa de Segurança, do dia-a-dia, deverá dar particular atenção aos aspetos seguintes: 

• Iluminação de emergência permanente encontra-se acesa como é suposto; 

• Iluminação encontra-se com indícios de mau funcionamento (ex.: intermitente). 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

4 de 4 

Setembro 2019 

Revisão: 1 
Procedimento Operacional 

PO ESS 02 – Iluminação de Emergência 
 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO.  

A iluminação de emergência não deve ser adulterada de modo a impedir o seu funcionamento normal, 
designadamente, no que se refere à intensidade luminosa. 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Os circuitos e equipamentos de iluminação de emergência devem ser instalados e supervisionados por 
técnico qualificado, assim como a reposição de lâmpadas e baterias, assegurando o encaminhamento 
dos resíduos de acordo com os procedimentos internos. 

• Aquando da realização de obras ou eventos especiais que possam implicar a colocação/alteração de 
iluminação, provocar danos ou afetar a intensidade luminosa, o DS/Equipa de Segurança ou os 
responsáveis pela execução do trabalho deverão verificar o estado da iluminação de forma a assegurar 
a sua adequação e, se necessário, condicionar o acesso ao espaço ou proceder à proteção dos 
equipamentos ou reforço da iluminação; 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e 
inspeção da iluminação de emergência; 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e decoração devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar 
a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração da Iluminação de Emergência representada nas plantas de segurança o 
DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde 
os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. Os registos resultantes devem ser adequadamente 
mantidos e estar disponíveis para consulta quando solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as ações a desenvolver de forma a garantir a 
operacionalidade dos meios de intervenção, no que se refere às instruções de funcionamento, aos 
comandos e eventuais alarmes, indicadores de anomalia e avaria e aos procedimentos de segurança a 
cumprir. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CCR – Carretel de Calibre Reduzido 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

Rede de incêndio armada – Rede de água, exclusivamente destinada ao combate a incêndios, mantida 
permanentemente em carga e dotada de bocas-de-incêndio armadas. 

 

 

Meios de primeira intervenção: 

   

Extintor de incêndio: 

Aparelho contendo um agente extintor 
que pode ser descarregado sobre um 
incêndio por ação de uma pressão 
interna. Deve estar em conformidade 
com as normas NP EN 3, NP EN 1866 
e NP 4413. 

Extintor portátil 
de pó químico 

Extintor de dióxido de carbono  
(portátil e móvel) 

 

Boca de incêndio do tipo carretel (ou carretel de incêndio armado): 

Boca-de-incêndio armada cuja mangueira é semirrígida e está 
enrolada num suporte tipo carretel. Deve estar em conformidade com 
a norma NP EN 671-1.  
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Manta de incêndio: 

Manta de material com características especiais, conforme com a 
norma NP EN 1869, destinada a evitar a dispersão das chamas e a 
extinguir um fogo por abafamento. 

 

3. DESCRIÇÃO 
Os meios de intervenção existentes nos edifícios incluem extintores portáteis, manta de incêndio e ainda 
uma rede de incêndio armada, com bocas-de-incêndio do tipo carretel, alimentadas a partir de um 
reservatório de água e pressurizadas por uma central de bombagem de água específica para serviço de 
incêndio que alimenta também as áreas industriais.  

Os utilizadores dos espaços têm a responsabilidade de manter os meios de intervenção disponíveis nos 
devidos locais e estado de conservação e de reportar ao DS qualquer desvio, dano ou necessidade de 
aquisição/reposição de meios de intervenção. 

3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEIOS DE INTERVENÇÃO 

A aquisição, instalação e manutenção de meios de extinção deve ser efetuada a entidades registadas na 
ANPC para a respetiva comercialização, instalação e manutenção. 

A definição dos meios a adquirir e respetiva instalação requer a análise prévia do DS, suportada no parecer 
técnico de entidades qualificadas e nas Notas Técnicas da ANPC relativas aos elementos de redes de 
incêndio. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  
São distribuídas a todos os colaboradores as Regras Básicas de Utilização de extintores, carretéis e manta 
de incêndio, com as instruções gerais de funcionamento dos meios de primeira intervenção existentes. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade da sinalização de segurança deve-se atender às seguintes normas: 

Extintores portáteis: 

• Os extintores devem estar no respetivo suporte, posicionados até 1,2m do pavimento até ao manípulo, 
devidamente sinalizados e o seu acesso ser mantido livre e desobstruído; 

• Os extintores localizados no exterior ou em ambientes que possam promover a corrosão do corpo do 
extintor deverão estar protegidos por caixa específica para o efeito ou cobertura; 

• Assegurar que as medidas para controlar o acesso indevido aos extintores, através da salvaguarda das 
chaves das caixas, não se sobrepõem ao rápido acesso ao equipamento em caso de emergência. 

• Os extintores devem ser sujeitos a manutenção e recarga periódicas, por entidade registada na ANPC 
para o efeito, de acordo com a sua data de fabrico, tipologia e localização; 

• Nas situações de avaria ou de manutenção de extintores fora das instalações, deve-se garantir sempre 
que possível a substituição dos mesmos, enquanto estas não estiverem solucionadas/concluídas; 
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• Aquando da alteração da arquitetura dos espaços, da reorganização de mobiliário, equipamentos ou na 
sequência da realização de eventos especiais temporários deve ser verificada a necessidade de 
reajustar o número, a tipologia e a disposição dos extintores; 

• Aquando da realização de trabalhos perigosos deve ser prevista a disponibilização ou o reforço de 
extintores adequados e operacionais, conforme aplicável à situação; 

• Aquando da realização de obras e outros trabalhos que possam provocar danos nos extintores devem 
ser acauteladas medidas para a sua proteção. 

Bocas-de-incêndio armadas: 

• As bocas-de-incêndio devem estar devidamente sinalizadas e o acesso às mesmas deve ser livre e sem 
obstáculos que impeçam as manobras necessárias; 

• Assegurar que as medidas de segurança para controlar o acesso indevido às bocas de incêndio, através 
da salvaguarda das chaves das respetivas caixas, não se sobrepõem ao rápido acesso que é 
necessário garantir em caso de emergência. 

• Os componentes da rede devem estar sujeitos a inspeção, manutenção e testes periódicos, por 
entidade registada na ANPC para o efeito, para assegurar a sua operacionalidade. 

Manta de incêndio: 

• A manta de incêndio (ou apaga-fogos) deve ser mantida no local designado, devidamente acondicionada 
na caixa e sinalizada; 

• O acesso à manta de incêndios deve ser mantido livre e desobstruído; 

• Após a sua utilização num foco de incêndio a manta deve ser prontamente substituída. 

Manutenção dos meios de intervenção: 

• Os meios de intervenção devem ser sujeitos a manutenções, inspeções e testes periódicos, conforme 
aplicável, de acordo com o programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado 
de conservação e funcionamento, de acordo com: 

o As Normas Portuguesas; 

o As indicações dos manuais dos fabricantes; 

o As recomendações das Notas Técnicas da ANPC; 

o As condições ambientais e atividades dos locais onde se encontram; 

o O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

• Sempre que se detetem desvios, anomalias ou avarias, deve ser providenciada a respetiva correção, 
reparação ou substituição célere. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e os DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção dos meios de intervenção, 
que inclui testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição da sinalização, conforme aplicável. 
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 SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 

Extintores 

• Prazo de validade expirado; 
• Danos no corpo ou acessórios; 
• Manómetro com ponteiro fora do verde; 
• Obstruído por objetos à sua volta ou colocados por cima deste (ex.: vestuário); 
• Desajustados no espaço onde se encontram; 
• Extintor de agente de extinção não especificado para o local;  
• Fora do local onde é suposto estar posicionado; 
• Não disponível no local definido; 
• Inacessível por não ser possível abrir a respetiva caixa. 

Rede de 
incêndio 
armada 

Bocas de incêndio: 
• Danos da caixa, na válvula ou nas mangueiras (ex.: mangueira com fugas de 

água); 
• Obstruídas (ter como referência um raio mínimo de 1m e de 2m de altura); 
• Inacessível por não ser possível abrir a respetiva caixa; 
• Com indícios de que foram utilizadas para outros fins que não os de combate a 

incêndio; 
Rede de distribuição de água: 
• Tubagens em mau estado de conservação (ex.: corroídas, com fuga de água, sem 

manutenção da pintura à cor normalizada, fixação deficiente); 
• Válvulas e manómetros de pressão danificados. 

Manta de 
incêndio 

• Não disponível na respetiva caixa ou no local definido para o efeito; 
• Disponível na caixa com indícios de utilização em caso de incêndio. 

 

Nestes casos deve-se contactar os Serviços de Manutenção para que se proceda em tempo razoável, à 
substituição ou reparação por técnico qualificado ou resolução da situação. Estas situações devem ser 
reportadas e acompanhadas pelo DS/Equipa de Segurança, que poderão definir medidas excecionais de 
segurança (ex.: reforço da vigilância humana, realocação de meios de intervenção, restrições à ocupação ou 
utilização dos espaços). 

A Equipa de Segurança, do dia-a-dia, deverá dar particular atenção aos aspetos seguintes: 

• Caixas de extintores e bocas-de-incêndio indevidamente abertas e com resíduos no interior; 

• Extintores e mantas fora do respetivo suporte/caixa e/ou local sinalizado; 

• Danos nos meios de intervenção ou na respetiva caixa, nomeadamente, pondo em causa o acesso e a 
proteção do equipamento (ex.: portas empenadas, corroídas ou com fecho estragado); 

• Bocas de incêndio com mangueiras mal enroladas ou com índicos de utilização indevida; 

• Presença de insetos e roedores nas caixas dos equipamentos.  

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO. Podem ainda ser 
tidas em consideração as orientações das NP 4413, NP EN 671 e NP EN 1869, relativas a extintores, bocas-
de-incêndio e mantas de incêndio, respetivamente. 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   
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No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. No caso de serem identificadas oportunidades de 
melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Após retirar a cavilha de segurança de um extintor não virar a mangueira/difusor na sua direção ou na 
de outra pessoa dado que pode ocorrer a descarga acidental do agente extintor; 

• Tenha presente a necessidade de assegurar a evacuação dos ocupantes no local antes de descarregar 
os extintores sobre um foco de incêndio; 

• Antes da aproximação ao foco de incêndio faça uma pequena descarga para o pavimento para verificar 
se o extintor está a funcionar devidamente e, em caso afirmativo, inicie os procedimentos de 
aproximação e de combate ao fogo; 

• Após a utilização/descarga de um extintor coloque-o deitado no pavimento, indicando que se encontra 
fora de uso; 

• A manobra dos meios de intervenção pressupõe que haja formação e/ou sensibilização prévias dos 
utilizadores, sobre as respetivas técnicas de utilização; 

• Aquando da realização de obras ou eventos especiais que possam implicar a colocação/alteração de 
meios, a Equipa de Segurança, os responsáveis da área e/ou pela execução do trabalho devem verificar 
o estado dos meios de intervenção disponíveis para assegurar a sua adequação ou reforço ou 
condicionar o acesso ao espaço, conforme aplicável; 

• Após a utilização dos meios em caso de incêndio é necessário reportar aos DS quais os meios utilizados 
para assegurar que os mesmos são substituídos ou no caso das mangueiras das bocas de incêndio, 
que estão devidamente limpas e arrumadas ou se necessitam de reparação/substituição. 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e 
inspeção dos meios de intervenção; 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e decoração devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar 
a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a 
elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente 
pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração dos meios de intervenção representados nas plantas de segurança os 
DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde 
os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 
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3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos de operação da Central de 
Deteção de Incêndio, nomeadamente, no que se refere às instruções de funcionamento e à descrição dos 
comandos, procedimentos de segurança, alarmes e indicadores de avaria. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CDI – Central de deteção de incêndio 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

SADI – Sistema(s) automático(s) de deteção de incêndio 

3. DESCRIÇÃO 
Os edifícios estão protegidos por uma SADI que possui a respetiva CDI na Portaria, local ocupado em 
permanência.  

  

Central de deteção e alarme de incêndio instalada na portaria 
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3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SADI 

A aquisição, instalação e manutenção do SADI deve ser efetuada por entidades registadas na ANPC para a 
respetiva comercialização, instalação e manutenção. 

A definição do SADI a adquirir e respetiva instalação requer a análise prévia do DS, suportada no parecer 
técnico de entidades qualificadas. A instalação de um SADI deve respeitar as indicações do fabricante e 
atender às limitações do sistema face às condições dos locais de instalação.  

É ainda de atender às orientações da Nota Técnica n.º 12 da ANPC respeitantes à instalação, exploração e 
manutenção de SADI. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  
As instruções de funcionamento encontram-se no manual de operação. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade do SADI deve-se atender às seguintes normas: 
• Em procedimentos que possam gerar fumo ou calor, assegurar a respetiva ventilação, de modo a 

prevenir a acumulação de fumos/calor suscetíveis de provocar o acionamento indevido do SADI; 

• Não adulterar quaisquer componentes do sistema (ex.: detetores, cablagem, sirenes, painel da CDI); 

• Não utilizar produtos de limpeza corrosivos nos componentes do sistema, o que pode comprometer a 
deteção de incêndio; 

• Na realização de obras, alteração da arquitetura ou da disposição ou uso dos espaços, prever 
antecipadamente as consequências para a operacionalidade do SADI, contactando um técnico 
qualificado para verificar as condições de instalação; 

• Quando forem realizadas limpezas gerais ou obras com produção de poeiras ou pinturas, assegurar a 
proteção dos detetores com capas próprias para o efeito ou adotar outras medidas de proteção destes 
dispositivos; no final proceder à limpeza e teste de operacionalidade dos detetores de incêndio; 

• No caso de trabalhos que requeiram a desativação temporária do SADI assegurar que são 
implementadas medidas compensatórias de vigilância humana e, no final dos trabalhos, garantir a 
reposição do SADI no seu estado normal de vigília; 

• Após qualquer intervenção que envolva a cablagem do sistema, verificar que não ficam cabos soltos ou 
em contacto indevido que possam originar um curto-circuito; 

• Aquando da troca de bateria assegurar que a nova bateria está de acordo com as características 
definidas pelo fabricante e é instalada em concordância com o manual de instruções do SADI; 

• Verificar diariamente o painel da CDI para observar a existência de alarmes ou anomalias e em caso 
afirmativo reportar a ocorrência ao DS. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e o DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção dos sistemas, que inclui 
testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição, conforme aplicável. 
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SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 
• Cada central possui baterias, que devem suportar o sistema durante várias horas, pelo que é 

relevante verificar periodicamente se estão operacionais, nomeadamente, em caso de falha 
prolongada de energia e, se necessário, contactar o serviço de Manutenção/Assistência Técnica 
para proceder, em tempo útil, à instalação de novas baterias. 

• Deficiências de funcionamento (ex.: perda de configuração do sistema e ausência de resposta a 
comandos), acendendo-se os sinais de “avaria”; 

• Falha na atuação do sistema de alarme pelas sirenes; 

• Na realização de testes, quando se identifica que existem sinais luminosos, detetores de incêndio ou 
botões de alarme inoperacionais ou que a CDI não recebe e exibe convenientemente os respetivos 
alarmes; 

• Evidência de deterioração dos componentes do sistema, nomeadamente, da cablagem, dos botões 
de alarme e dos detetores de incêndio; 

• Odor a queimado oriundo da CDI ou cablagem; 

• Derrame de eletrólito da bateria. 

A reposição do sistema pressupõe que os dispositivos estejam operacionais (sem qualquer sinal de 
alarme de incêndio ou de avaria na CDI). Em caso de necessidade, consultar o manual do fabricante. 

Em caso de falso alarme, provocado por anomalia ou acionamento indevido de um botão manual de 
alarme, rearmar o botão através da inserção da respetiva chave. 

Se o falso alarme é causado por um detetor de incêndio, verificar a presença de sujidades, poeiras ou 
atividades que possam ter induzido um aumento de temperatura e provocado o alarme indevido do 
detetor. 

Para aceder a outras funções do sistema (ex.: teste, programação da temporização etc.) consultar o 
manual do fabricante. Nestes casos, deve-se contactar os Serviços de Manutenção para que se proceda, 
em tempo razoável, à reparação por técnico qualificado ou resolução da situação. Estas situações devem 
ser reportadas e acompanhadas pelo DS/Equipa de Segurança, que poderão definir medidas excecionais 
de segurança (ex.: reforço da vigilância humana, restrições à ocupação ou utilização dos espaços). 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O SADI deve ser sujeito a testes periódicos de acordo com o programa de conservação e manutenção 
definido para verificar o seu estado de conservação e funcionamento, de acordo com a(s): 

• Indicações do manual do fabricante; 

• Condições ambientais do local de instalação; 

• As recomendações da Nota técnica n.º 12 da ANPC; 

• O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, nas indicações do 
fabricante e na Nota Técnica n.º 12 da ANPC, atendendo aos seguintes itens: 

• Verificar que o SADI foi devidamente reposto depois de qualquer desativação ou teste; 

• Verificar os registos de ocorrências no que se refere a alarmes (reais e falsos) e outras anomalias e o 
seu devido encaminhamento pelos Serviços de Manutenção e DS, bem como pela entidade responsável 
pela manutenção do SADI registada na ANPC; 

• Verificar o cumprimento dos prazos de manutenção e de substituição dos componentes (ex.: detetores 
de incêndio, bateria); 

• Verificar a existência de componentes suplentes (ex.: detetores e botões de alarme); 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Pág. 

4 de 5 

Setembro 2019 

Revisão: 1 
Procedimento Operacional 

PO ESS 04 01 – Deteção de Incêndio 
 

• Efetuar uma inspeção visual para confirmar que todos os cabos e equipamentos estão ajustados e 
seguros, não danificados e protegidos. 

Sempre que se detetem anomalias ou avarias deve ser providenciada a respetiva correção, reparação ou 
substituição célere, por entidade registada na ANPC. 

É recomendado que sejam mantidos componentes suplentes, tendo presente que a comercialização e 
instalação dos mesmos devem ser asseguradas por entidade registada na ANPC para o efeito. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual de instruções do SADI deve estar disponível para consulta; 

• Cumprir os procedimentos de atuação em caso de alarme; 

• Não permitir ligações elétricas provisórias no circuito de alimentação do SADI; 

• Informar os ocupantes da realização de testes de funcionamento do SADI, dos seus potenciais efeitos 
(ex.: alarme sonoro) e do término da sua realização. 

• O sistema deve ser operado somente por pessoal autorizado para o efeito e para os vários níveis de 
acesso; 

• A CDI deve ter uma ligação à terra; 

• Os cabos que transportam a fonte principal de energia deverão manter-se sempre separados dos 
restantes cabos utilizados no sistema, de modo a prevenir possíveis fontes de interferência 
eletromagnética. Todas as ligações devem ser efetuadas por técnicos qualificados; 

• Na realização de obras ou eventos especiais que possam implicar a colocação/alteração de meios, a 
Equipa de Segurança ou os responsáveis pela execução do trabalho devem verificar o estado dos meios 
de intervenção disponíveis para assegurar a sua adequação ou reforço ou condicionar o acesso ao 
espaço, conforme aplicável; 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e inspeção 
do SADI; 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e nos SADI devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto.  

Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto 
de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na 
área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração dos componentes do SADI representados nas plantas de segurança os 
DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos onde 
os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 
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3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos para garantir a 
operacionalidade dos sistemas automáticos de deteção de gás (SADG), nomeadamente, de oxigénio (O2), 
monóxido de carbono (CO) e gás combustível, no que se refere às instruções de funcionamento, à descrição 
dos comandos e alarmes, procedimentos de segurança e indicadores de avaria. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC onde existe deteção de gases. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

CDG – Central de deteção de gás 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

SADG – Sistema(s) automático(s) de deteção de gás 

3. DESCRIÇÃO 
O SADG visa garantir a proteção das pessoas através da deteção precoce, no espaço a proteger, de uma 
determinada concentração de gás resultante de uma fuga. 
Os SADG são constituídos por uma central de comando e sinalização (central de deteção de gás), detetores 
de gás e cablagens que permitem a transmissão dos sinais entre os vários elementos do sistema. Possuem 
ainda baterias que asseguram o respetivo funcionamento em caso de interrupção do fornecimento de 
energia da rede. 

O SADG efetua a deteção do teor de gás (O2, CO ou gases combustíveis) e, em consequência, aciona 
sinais de alarme luminosos e sonoros e induz o acionamento da ventilação no espaço, podendo ser 
acompanhadas as várias ações no respetivo módulo do painel de zona. 

Os detetores monitorizam o teor de gás e o sistema compara os valores medidos (ou a respetiva média), 
relativamente a um valor de referência previamente programado. Quando este valor limite é ultrapassado e 
confirmado por uma segunda medição, a CDG emite um sinal sonoro e apresenta sinais luminosos, 
permitindo percecionar o alarme. 

Existem em diversos locais do IGC sistemas de deteção de gases cujas centrais se encontram nos próprios 
edificios. 

3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SADG 

A aquisição, instalação e manutenção de SADG deve ser efetuada a entidades registadas na ANPC para a 
respetiva comercialização, instalação e manutenção. 

A definição dos SADG a adquirir e respetiva instalação requer a análise prévia do DS, suportada no parecer 
técnico de entidades qualificadas. 
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A instalação de um SADG deve respeitar as indicações do fabricante e atender às limitações do sistema 
face às condições dos locais de instalação.  

É ainda de atender às orientações da Nota Técnica n.º 19 da ANPC respeitantes à instalação, exploração e 
manutenção de SADG. 

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  
As instruções de funcionamento encontram-se no manual de operação. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  
Para assegurar a operacionalidade do SADG deve-se atender às seguintes normas: 

• Não adulterar quaisquer componentes do sistema (ex.: detetores, cablagem, sinais luminosos, CDG); 

• Não utilizar produtos de limpeza corrosivos nos componentes do sistema, o que pode comprometer o 
seu funcionamento e danificar os painéis; 

• Ter presentes as recomendações do fabricante quanto à periodicidade de substituição dos filtros dos 
detetores e necessidades de calibração; 

• Após qualquer intervenção que envolva a cablagem do sistema, verificar que não ficam cabos soltos ou 
em contacto indevido que possam originar um curto-circuito; 

• Aquando da troca de bateria assegurar que a nova bateria está de acordo com as características 
definidas pelo fabricante e é instalada em concordância com o manual de instruções do SADG; 

• Verificar diariamente o painel da CDG para observar a existência de alarmes ou anomalias e em caso 
afirmativo reportar a ocorrência ao DS. 

Manutenção do SADG: 

• O SADG deve ser sujeito a manutenções, inspeções e testes periódicos, de acordo com o programa de 
conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e funcionamento, de 
acordo com: 

o As indicações dos manuais dos fabricantes; 

o As recomendações da Nota técnica n.º 19 da ANPC; 

o As condições ambientais onde se encontram os dispositivos do sistema; 

o O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

• Sempre que se detetem anomalias ou avarias deve ser providenciada a respetiva correção, reparação 
ou substituição célere, por entidade registada na ANPC; 

• É recomendado que sejam mantidos componentes suplentes, tendo presente que a comercialização e 
instalação dos mesmos devem ser asseguradas por entidade registada na ANPC para o efeito. 

3.4 ATUAÇÃO EM CASO DE ALARME 

Se atuar o sinal acústico os colaboradores devem proceder do seguinte modo: 

• Desligar os equipamentos em funcionamento; 

• Fechar as válvulas de gás, se aplicável; 

• Proceder à evacuação total dos ocupantes da área e espaços próximos; 

• Afastar quaisquer fontes de ignição (ex.: fontes de calor, fricção); 

• Dar o alarme ao Posto de Segurança;  
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• Se possível, ventilar naturalmente o espaço; 

• Não permitir o acesso à área em emergência; 

• Aguardar a chegada da Equipa de Emergência em local afastado considerado seguro. 

3.5 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e o DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção dos sistemas, que inclui 
testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição, conforme aplicável. 

SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 

• Ligações de detetores com defeito ou detetores não instalados ou circuito interrompido; 

• Durante a realização de testes identificam-se sinais luminosos e detetores inoperacionais ou que a CDG 
não recebe e exibe convenientemente os alarmes; 

• Deficiências de funcionamento (ex.: perda de configuração do sistema e ausência de resposta a 
comandos); 

• Evidência de deterioração dos componentes do sistema, nomeadamente, da cablagem, da sinalização 
luminosa e dos detetores; 

• Odor a queimado oriundo da CDG ou cablagem; 

• Derrame de eletrólito da bateria. 

3.6 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO, nas indicações do 
fabricante e na Nota Técnica n.º 19 da ANPC, atendendo aos seguintes itens: 

• Verificar que, quando adequado, o SADG foi devidamente reposto após qualquer desativação ou 
teste; 

• Verificar os registos de ocorrências no que se refere a alarmes (reais e falsos) e outras anomalias e 
o seu devido encaminhamento pelos Serviços de Manutenção e DS, bem como pela entidade 
responsável pela manutenção do SADG registada na ANPC; 

• Verificar o cumprimento dos prazos de manutenção e de substituição dos componentes (ex.: 
detetores, bateria); 

• Verificar a existência de componentes suplentes suficientes dado o respetivo período de vida útil; 

• Efetuar uma inspeção visual para confirmar que todos os cabos e equipamentos estão ajustados e 
seguros, não danificados e protegidos. 

Quando forem identificadas não conformidades estas devem ser corrigidas de imediato pelo responsável da 
área e, se tal não for possível, reportadas aos Serviços de Manutenção e aos DS para que se proceda à 
correção célere das mesmas.  

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações e avaliações efetuadas e, se 
necessário, um plano com as ações a desenvolver. 
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No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os Serviços de Manutenção e reportadas aos DS. 

3.7 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual de instruções do sistema deve estar disponível para consulta; 

• O sistema deve ser operado somente por pessoal autorizado para o efeito e para os vários níveis de 
acesso; 

• A CDG deve ter uma ligação à terra; 

• Não permitir ligações elétricas provisórias no circuito de alimentação do SADG; 

• Não permitir faíscas, chamas ou outras fontes de ignição na proximidade dos componentes do sistema 
ou que estes sejam atingidos por água ou outro líquido; 

• Nas intervenções de manutenção de outros equipamentos instalados junto aos detetores e outros 
componentes do sistema, acautelar o risco de ocorrerem agressões mecânicas que possam resultar em 
danos suscétiveis de comprometer a operacionalidade do SADG. 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e 
inspeção dos detetores; 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

3.8 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e uso que comprometam os SADG instalados, devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por 
parte dos DS, incluindo para avaliar a necessidade de elaboração de projeto. Dependendo da alteração ou 
novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto de segurança contra incêndio. 
A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na área, de acordo com os 
requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração dos componentes dos SADG representados nas plantas de segurança 
os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos projetos 
onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

Aquando da realização de obras ou alteração da arquitetura ou da disposição ou uso dos espaços, prever 
antecipadamente as consequências para a operacionalidade do SADG, contactando um técnico qualificado 
para verificar as condições de instalação; 

Quando forem realizadas obras com produção de poeiras ou pinturas, assegurar a proteção dos detetores 
ou proceder previamente à sua remoção, desconectando as zonas e guardando os detetores em local limpo 
e seco. No final proceder a testes de operacionalidade dos detetores; 

3.9 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
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apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. Os registos resultantes devem ser adequadamente 
mantidos e estar disponíveis para consulta quando solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos para garantir a 
operacionalidade dos sistemas fixos de extinção, nomeadamente, no que se refere às instruções de 
funcionamento e à descrição dos comandos, procedimentos de segurança, alarmes e indicadores de avaria. 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC, protegidos por sistemas fixos de extinção – 
a água (sprinklers) ou por gases. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

SAEI – Sistema(s) automático(s) de extinção de incêndio 

3. DESCRIÇÃO 
Os sistemas automáticos de extinção existentes no IGC incluem-se em dois grupos principais: 

• Sistemas Fixos de Extinção Automática de Incêndios por meio de Água; 

• Sistemas Fixos de Extinção Automática de Incêndios com recurso a outros elementos que não a 
água como sejam os agentes extintores gasosos (CO2, pó químico, etc.). 

3.1 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAEI 

A aquisição, instalação e manutenção do SAEI deve ser efetuada por entidades registadas na ANPC para a 
respetiva comercialização, instalação e manutenção. 

A definição do SAEI a adquirir e respetiva instalação requer a análise prévia do DS, suportada no parecer 
técnico de entidades qualificadas. A instalação de um SAEI deve respeitar as indicações do fabricante e 
atender às limitações do sistema face às condições dos locais de instalação.  

3.2 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  
As instruções de funcionamento encontram-se no manual de operação. 

3.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  
Para assegurar a operacionalidade do SAEI deve-se atender às seguintes normas: 

• Não adulterar quaisquer componentes do sistema (ex.: detetores, difusores do agente de extinção, 
tubagens, garrafas ou cablagem); 

• O acesso ao posto de comando do SAEI é reservado aos Serviços de Manutenção, de Segurança e 
de Vigilância ou a elementos supervisionados por estes; 
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o O espaço afeto ao posto de comando e controlo ou os locais onde se encontram as garrafas 
de agente extintor deve ser mantido limpo e desimpedido de objetos e materiais, 
nomeadamente, que possam restringir o acesso ao mesmo; 

• Não utilizar produtos de limpeza corrosivos nos componentes do sistema, o que pode comprometer 
a deteção de incêndio; 

• Os dispositivos de acionamento e paragem do processo de extinção devem estar claramente 
identificados; 

• A identificação dos comandos e válvulas deve ser mantida em bom estado de conservação; 

• Os sprinklers e os difusores não devem estar obstruídos por materiais/objetos que possam 
comprometer a sua eficácia de deteção e dispersão da água para extinção de um eventual incêndio. 

Manutenção do SAEI: 

• O sistema deve ser sujeito a manutenções e testes periódicos, conforme aplicável, de acordo com o 
programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e 
funcionamento, de acordo com a(s): 

o Indicações do manual do fabricante; 

o Recomendações do técnico qualificado. 

• Sempre que se detetem desvios, anomalias ou avarias, deve ser providenciada a respetiva 
correção, reparação ou substituição célere. 

• É recomendado que sejam mantidos componentes/dispositivos suplentes, tendo presente que a 
comercialização e instalação dos mesmos devem ser asseguradas por entidade registada na ANPC 
para o efeito. 

• Os elementos do Serviço de Manutenção devem confirmar no posto de comando, que a válvula da 
água se encontra aberta, designadamente, após qualquer intervenção no espaço ou equipamentos; 

• Após qualquer intervenção que envolva a cablagem do sistema, verificar que não ficam cabos soltos 
ou em contacto indevido que possam originar um curto-circuito. 

3.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e os DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção dos sistemas, que inclui 
testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição da sinalização, conforme aplicável. 

Se o SAEI for colocado fora de serviço, esta condição deve estar identificada no local. 

SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA - SPRINKLERS 

• Manómetros de pressão no posto de comando apresentam valores flutuantes; 

• Válvulas apresentam resistência à respetiva manobra; 

• A campainha mecânica de alarme toca de forma esporádica; 
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• Gotejamento de água na tubagem de água; 

• Tubagem e/ou acessórios metálicos apresentam indícios de corrosão; 

• Danos decorrentes de agressões mecânicas (ex.: colisão aquando da movimentação de cargas). 

Caso ocorra uma fuga de água na rede de sprinklers a jusante do posto de comando, que possa induzir a 
entrada em funcionamento da central de bombagem de água, é necessário fechar a válvula do ramal, de 
modo a impedir que a fuga de água provoque o acionamento indevido do sistema. 

SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA – SAEI (AGENTE DE EXTINÇÃO GASOSO) 

• Odor a queimado oriundo da central de extinção de incêndio ou cablagem; 

• Derrame de eletrólito da bateria; 

• Evidência de deterioração dos componentes do sistema, nomeadamente, da cablagem, dos detetores 
de incêndio, tubagem e dos dispositivos de disparo/paragem; 

• Falha no fornecimento de energia elétrica da rede e o sinal de operação da bateria não acende, não 
assegurando a correta alimentação do SAEI; 

• Deficiências de funcionamento (ex.: perda de configuração do sistema e ausência de resposta a 
comandos); 

• Aquando da realização de testes se identifica que existem sinais luminosos, detetores de incêndio ou 
botões inoperacionais ou que a central de extinção não recebe e exibe convenientemente os respetivos 
alarmes;  

• Garrafa de agente de extinção apresenta valor de pressão no manómetro, distinta do que é suposto; 

• Garrafas não se encontram ligadas ao sistema. 

3.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O SAEI deve ser sujeito a testes periódicos, de acordo com o programa de conservação e manutenção 
definido, para verificar o seu estado de conservação e funcionamento, de acordo com a(s): 

• Indicações do manual do fabricante; 

• Condições ambientais do local de instalação; 

• O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO e nas indicações do 
fabricante, atendendo aos seguintes itens: 

• Verificar que, quando adequado, o SAEI foi devidamente reposto depois de qualquer desativação ou 
teste; 

• Verificar os registos de ocorrências no que se refere a alarmes (reais e falsos) e outras anomalias e o 
seu devido encaminhamento pelos Serviços de Manutenção e DS, bem como pela entidade responsável 
pela manutenção do SAEI registada na ANPC; 

• Verificar o cumprimento dos prazos de manutenção e de substituição dos componentes; 

• Verificar a existência de componentes suplentes (ex.: sprinklers e difusores); 

• Efetuar uma inspeção visual para confirmar que todos os cabos e equipamentos estão ajustados e 
seguros, não danificados e protegidos. 

Sempre que se detetem anomalias ou avarias deve ser providenciada a respetiva correção, reparação ou 
substituição célere, por entidade registada na ANPC. 
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É recomendado que sejam mantidos componentes suplentes, tendo presente que a comercialização e 
instalação dos mesmos devem ser asseguradas por entidade registada na ANPC para o efeito. 

3.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual de instruções do fabricante deve estar disponível para consulta; 

• A entrada na sala para verificação de uma situação de alarme, deve ser efetuada na posse de extintor 
portátil e devem ser adotadas as devidas precauções de segurança; 

• Devem ser asseguradas as condições de segurança necessárias para permitir a manutenção e inspeção 
do SAEI; 

• Nas intervenções de manutenção de outros equipamentos instalados junto aos sprinklers, difusores e 
outros componentes do sistema, acautelar o risco de ocorrerem agressões mecânicas que possam 
resultar em danos suscétiveis de comprometer a operacionalidade do SAEI; 

• Assegurar a utilização de EPI adequado. 

Procedimentos específicos – SAEI (sprinklers): 

• Afastar dos sprinklers fontes de calor que possam induzir o seu acionamento indevido; 

• Nas intervenções de manutenção de outros equipamentos instalados na proximidade da rede de 
sprinklers ou aquando da movimentação de cargas em local protegido pelo SAEI, acautelar o risco de 
ocorrerem agressões mecânicas que possam resultar em danos nos componentes do sistema ou no 
seu acionamento indevido. 

Procedimentos específicos – SAEI (agentes gasoso): 

• Previamente à descarga do SAEI deve-se proceder à evacuação dos ocupantes da sala; 

• Após a descarga de agente extintor não entrar imediatamente na sala; 

• O botão amarelo de disparo manual do SAEI somente deve ser acionado em situação de incêndio 
confirmado; 

• Durante a realização dos testes, bloquear mecanicamente o sistema de descarga da garrafa de agente 
de extinção, de modo a impedir o disparo do sistema. 

3.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
e nos SAEI devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a 
necessidade de elaboração de projeto.  

Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto 
de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na 
área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 
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É de referir que caso haja alteração dos componentes dos sistemas de extinção fixos representados nas 
plantas de segurança os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado 
em novos projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

3.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO 

Este procedimento operacional tem como objetivo descrever os procedimentos para garantir a 
operacionalidade do sistema de drenagem de águas residuais, nomeadamente, no que se refere às 
instruções de funcionamento e à descrição dos comandos, procedimentos de segurança, alarmes e 
indicadores de avaria. 

2. ÂMBITO 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

EPI – Equipamento de Proteção Individual  

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

4. DESCRIÇÃO 

Encontra-se instalado um sistema de drenagem de águas residuais que permite o escoamento da água 
proveniente de uma eventual inundação ou extinção de um incêndio. 

4.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A instalação de sistemas de drenagem de águas residuais nos pisos enterrados deve ser efetuada por 
técnicos qualificados, que procedam ao respetivo dimensionamento, nomeadamente, para prevenir o 
escoamento entre pisos em caso de inundação devido à água utilizada na extinção de um eventual incêndio 
(ex.: utilização das bocas de incêndio), conforme aplicável. 

A definição dos sistemas a adquirir e respetiva instalação requer a análise prévia do Delegado de 
Segurança, suportada nos requisitos do RTSCIE a cumprir. 

4.2  INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

O sistema de drenagem de águas residuais é constituído por uma rede de caleiras, ralos e por bombas, que 
forçam o escoamento da água para a rede de águas residuais, sensores de nível e o respetivo quadro de 
controlo e comando. 

Em caso de inundação a água é direcionada para os ralos e caleiras e quando o sensor deteta uma subida 
anormal do nível, a bomba entra automaticamente em funcionamento. Nesta situação é ativado um alarme 
sonoro e um sinal luminoso no painel de controlo. 

4.3 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  

Para assegurar a operacionalidade do sistema de drenagem de águas residuais deve-se atender às 
seguintes normas: 



 

Plano de Segurança Interno Pág.: 2 de 3 

Procedimento Operacional Data: Setembro 
2019 

PO ESS 06  – Drenagem de águas residuais Revisão: 1 

 

• Em caso de inundação, verificar a entrada em funcionamento das bombas e finalizado o 
escoamento da água, verificar as necessidades de limpeza das caleiras, ralos, caixas de visita e das 
bombas e atuar de acordo com as necessidades, para repôr as condições operacionais; 

• Não adulterar quaisquer componentes do sistema, incluindo os circuitos de terra, ou substituir por 
elementos de características inferiores ou distintos dos originais. 

Manutenção do sistema de drenagem: 

• O sistema deve ser sujeito a manutenções e testes periódicos, conforme aplicável, de acordo com o 
programa de conservação e manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e 
funcionamento, de acordo com a(s): 

o Indicações do manual do fabricante; 

o Recomendações do técnico qualificado. 

• Sempre que se detetem desvios, anomalias ou avarias, deve ser providenciada a respetiva 
correção, reparação ou substituição célere. 

4.4 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

O Responsável dos Serviços de Manutenção e os DS têm a responsabilidade de: 

• Definir e verificar o cumprimento do programa de conservação e manutenção do sistema, que inclui 
testes periódicos para verificação da sua operacionalidade por técnicos qualificados; 

• Assegurar que os Serviços de Manutenção mantêm listagens e registos organizados das anomalias e 
avarias detetadas, bem como, das ações de manutenção preventivas e corretivas realizadas;  

• Acompanhar e apoiar a resolução atempada de desvios, anomalias e avarias, assegurando a 
implementação de medidas compensatórias (ex.: restrição temporária de acesso ao espaço), enquanto 
é aguardada a reparação ou substituição, conforme aplicável. 

 SINTOMAS E INDICADORES DE AVARIA 
o Indicadores de avaria/sobreaquecimento do sistema de bombagem; 

o Bomba não entra em funcionamento por falha do indicador de nível; 

o Bomba não entra em funcionamento apesar do comando em modo manual; 

o Quadro de controlo e comando inacessível; 

o Comandos não identificados ou legíveis quanto à sua função ou equipamento a que dizem 
respeito; 

o Comandos não estão funcionais. 

4.5 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O sistema de drenagem deve ser sujeito a testes periódicos, de acordo com o programa de conservação e 
manutenção definido, para verificar o seu estado de conservação e funcionamento, de acordo com a(s): 

• Indicações do manual do fabricante; 

• Condições ambientais do local de instalação; 

• O histórico de desvios, anomalias e avarias. 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO e nas indicações do 
fabricante, atendendo aos seguintes itens: 

• Verificar que, quando adequado, o sistema de drenagem foi devidamente reposto depois de qualquer 
desativação ou teste; 
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• Verificar os registos de ocorrências no que se refere a alarmes (reais e falsos) e outras anomalias e o 
seu devido encaminhamento pelos Serviços de Manutenção e DS, bem como pela entidade responsável 
pela manutenção; 

• Verificar o cumprimento dos prazos de manutenção e de substituição dos componentes; 

• Efetuar uma inspeção visual para confirmar que todos os cabos e equipamentos estão ajustados e 
seguros, não danificados e protegidos. 

Sempre que se detetem anomalias ou avarias deve ser providenciada a respetiva correção, reparação ou 
substituição célere. 

4.6 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• O manual de instruções do fabricante deve estar disponível para consulta; 

• Em caso de comando manual do arranque da bomba, em que esta não entre em funcionamento, não 
repetir sucessivamente o comando (ex.: até 3 vezes), para não danificar o equipamento; 

• Em caso de avaria de natureza elétrica ou mecânica ou sinalização de sobreaquecimento, colocar o 
sistema fora de serviço e contactar um técnico qualificado; 

• Assegurar que os elementos que asseguram a limpeza do sistema possuem os equipamentos de 
sucção adequados e em boas condições de funcionamento e segurança e, conforme necessário, são 
utilizados os equipamentos de proteção individual apropriados à tarefa; 

• Assegurar previamente a qualquer atividade de inspeção ou limpeza, a ventilação prévia das caixas de 
visita, para permitir o arejamento dos vapores acumulados, e ainda o afastamento de quaisquer fontes 
de ignição. 

4.7 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços, nomeadamente, as que impliquem modificações importantes da sua arquitetura 
nos espaços que possam afetar a drenagem de águas residuais devem ser sujeitas a avaliação prévia e 
parecer escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a necessidade de elaboração de projeto.  

Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto 
de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na 
área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 

O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja instalação ou remoção do sistema de drenagem representados nas plantas de 
segurança os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve igualmente ser avaliado em novos 
projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas referidas. 

4.8 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este procedimento operacional tem como objetivo descrever as normas a observar na utilização e 
conservação do Posto de Segurança no âmbito do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em 
Edifícios (RTSCIE). 

Este procedimento operacional é aplicável aos edifícios do IGC. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 
ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

DS – Delegado de Segurança 

ESS – Equipamentos e Sistemas de Segurança 

PO – Procedimento Operacional 

RS – Responsável pela Segurança 

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

3. DESCRIÇÃO 
O Posto de Segurança, local ocupado em permanência, localiza-se na Portaria, junto do acesso principal ao 
IGC. Neste local encontram-se os equipamentos e dispositivos dos sistemas de segurança dos edifícios. 

3.1 INSTRUÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO  

O Posto de Segurança é o local previsto para centralizar a gestão e coordenação de uma eventual 
emergência, sendo um espaço que permite, nomeadamente: 

• Centralizar e executar contactos telefónicos internos e com o exterior; 

• Assegurar determinadas funções em emergência, como por exemplo, alarme restrito às Equipas de 
Emergência, comunicações internas inerentes à organização da emergência e alerta aos socorros 
externos; 

• Garantir a visibilidade necessária, por ser um espaço que confronta com a entrada principal do IGC, 
sendo um local privilegiado de contacto a quem precisa de transmitir/receber informações (quer a 
nível interno quer aquando da chegada dos socorros externos); 

• Controlar a operação dos sistemas de segurança, designadamente, em termos de segurança física 
e de segurança contra incêndio; 

3.2 NORMAS DE EXPLORAÇÃO  
Para assegurar a operacionalidade do Posto de Segurança deve-se atender às seguintes normas: 

• O acesso ao Posto de Segurança é reservado aos elementos do Serviço de Segurança/Vigilância e 
da estrutura de emergência e a outros elementos pertinentes autorizados por estes; 

• Manter desobstruídas as circulações nos espaços e, em particular, o acesso aos equipamentos de 
segurança (ex.: central do sistema automático de deteção de incêndio); 

• A atualização e organização do chaveiro de segurança é assegurada pelos Vigilantes ou outros 
elementos designados; 

• Não permitir a deposição de materiais não essenciais no interior; 

• Assegurar a limpeza e arrumação do Posto de Segurança; 
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• Garantir a identificação e sinalização adequada dos equipamentos e dispositivos de segurança, 
incluindo dos respetivos comandos; 

• Garantir a organização do espaço, designadamente, no que se refere ao acesso para consulta 
rápida do Plano de Segurança, nomeadamente dos seguintes documentos: 

o Plantas de segurança; 

o Listas de contactos dos recursos humanos com atribuições em emergência; 

o Contactos dos organismos de apoio em caso de emergência. 

3.3 DETEÇÃO DE ANOMALIAS E AVARIAS 

Quaisquer situações de desvio que sejam detetadas devem ser reportadas ao DS, que as encaminhará para 
o responsável pelo Serviço de Segurança/Vigilância e outros elementos pertinentes, para correção célere. 

As situações de anomalia ou avaria em equipamentos e dispositivos de segurança devem ser reportadas, 
incluindo através do registo de ocorrência, aos Serviços de Manutenção e ao DS, para avaliação da 
situação, se necessário, mediante o contacto de um técnico qualificado para o efeito. 

3.4 INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Equipa de Segurança deve realizar inspeções periódicas suportadas no presente PO. 

As não conformidades detetadas devem ser reportadas, ao Serviço de Manutenção e ao DS, para que se 
proceda à sua correção célere.   

No final deve ser elaborado um relatório de inspeção com as observações efetuadas e, se necessário, um 
plano com as ações a desenvolver. 

No caso de serem identificadas oportunidades de melhoria estas devem ser comunicadas e discutidas com 
os elementos do Serviço de Segurança/Vigilância e reportadas aos DS. 

3.5 PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

• Os Vigilantes do Posto de Segurança devem ter formação adequada sobre a utilização e 
funcionalidades dos equipamentos e dispositivos disponíveis no Posto de Segurança  

• Não realizar instalações elétricas provisórias; 

• Não efetuar trabalhos a quente ou com produção de chama sem obter previamente a respetiva 
autorização de trabalho; 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações elétricas e 
comunicar de imediato qualquer anomalia ao responsável da área; 

• Reportar situações anormais que possam pôr em causa o bom funcionamento das 
instalações/equipamentos e causar um potencial incêndio; 

• Verificar se os extintores mais próximos estão em boas condições e se apresentam a manutenção 
dentro da validade, reportando eventuais desvios ao responsável da área e ao DS. 

3.6 GESTÃO DE ALTERAÇÕES E NOVOS ESPAÇOS 

As alterações aos espaços afetos ao Posto de Segurança devem ser sujeitas a avaliação prévia e parecer 
escrito por parte dos DS, incluindo para avaliar a necessidade de elaboração de projeto.  

Dependendo da alteração ou novo projeto pode ser necessária a elaboração e aprovação prévia de projeto 
de segurança contra incêndio. A elaboração do projeto somente pode ser efetuada por técnico qualificado na 
área, de acordo com os requisitos da legislação em vigor. 
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O parecer escrito dos DS será mais ou menos extensivo de acordo com a situação concreta a avaliar e será 
suportado na(o): 

• Legislação nacional sobre sinalização de segurança / RTSCIE ou Nota técnica da ANPC sobre esta 
matéria;  

• Conhecimento específico das condições do local. 

Os DS reportam os pareceres considerados relevantes ao RS e os respetivos planos de ações a 
desenvolver, acompanhando os processos até à sua conclusão definitiva. 

É de referir que caso haja alteração do Posto de Segurança (e respetivos equipamentos e dispositivos) 
representados nas plantas de segurança os DS/RS devem assegurar a respetiva atualização. Tal deve 
igualmente ser avaliado em novos projetos onde os espaços não estejam contemplados nas plantas 
referidas. 

3.7 COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS 

Caso seja detetada alguma situação de incumprimento desta instrução, deve-se informar o DS e registar no 
HelpDesk. O DS deve ser de imediato informado da ocorrência, para que sejam adotadas as medidas 
apropriadas, em conjunto com os técnicos da área. 

Os registos resultantes devem ser adequadamente mantidos e estar disponíveis para consulta quando 
solicitado. 
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7. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO 

Apresenta-se neste anexo as ações a realizar no âmbito dos planos de conservação das 
instalações e manutenção dos equipamentos e sistemas relevantes para a segurança. 
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Manutenção regular

Implica celebração de contrato de
manutenção simples ou completa com
Empresa de Manutenção de Ascensores
(EMA). 

Mensal
EMA - Empresa de 

Manutenção de 
Ascensores

As tarefas de manutenção a executar pela
EMA estão descritas no anexo II do DL n.º
320/2002. 

Inspeção periódica
Inspeção é solicitada pela EMA à Entidade
Inspetora (EI). Implica pagamento prévio
de taxa. Consultar DL n.º 320/2002.

2 em 2 anos EI - Entidade Inspetora (a realizar pela EI)

Verificação
Exame visual quanto à conservação,
acesso e manobra e teste simples de
funcionamento. 

Trimestral Serviço de Manutenção
Responsável de 

Manutenção
Ter em consideração critérios da norma
NP EN 671-3.

Manutenção
Implica verificações conforme a norma
NP EN 671-3.

Anual
Entidade registada na 

ANPC

Prova de pressão 
hidráulica

*** 5 em 5 anos Entidade registada na 
ANPC

(Hidrante exterior) Verificação Exame visual quanto à conservação e
obstrução e teste de funcionamento. 

Semestral Serviço de Manutenção

Não aplicável

Nota: ter em consideração a Nota Técnica n.º7 da 
ANPC relativa a hidrantes exteriores.

Responsável de 
Manutenção

a) Verificação do estado de conservação;
b) Condições de acesso e manobra.
c) Teste de saída de água (abrir e deixar
correr e observar saída de impurezas).

Verificação
Exame visual quanto à conservação das
tubagens e elementos da rede.

Mensal Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção
Estado de conservação/pintura e indícios
de fuga de água.

Manutenção
Teste de válvulas e acessórios, controlo
da pressão/purgas e verificação de
elementos de fixação. 

Trimestral Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

a) Estanqueidade e funcionamento de
válvulas e acessórios;
c) Teste de pressão da rede;
d) Estado dos elementos de fixação.

Inspeção Ensaio de funcionamento e exame visual. Trimestral Serviço de Manutenção Não aplicável

Manutenção

A realizar de acordo com as necessidades
identificadas nas inspeções,
designadamente que impliquem correção
de anomalias de funcionamento, de
danos ou a substituição de elementos ou
acessórios.

Anual
Entidade registada na 

ANPC

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.

a) Deteção de fugas de água de sprinklers
e rede de distribuição;
b) Verificação do estado de conservação e
fixação de dispositivos e tubagem;
c) Obstrução de sprinklers;
d) Verificação de válvulas; 
e) Ensaio de funcionamento.
Consultar manual do fabricante.

SISTEMAS FIXOS DE EXTINÇÃO 
POR ÁGUA

Responsável de 
Manutenção

A realizar pela entidade registada na ANPC
conforme requisitos  normativos.

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

ASCENSORES Conforme definido no Decreto-lei n.º 320/2002

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA

Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução

Responsável de 
Manutenção verifica o 

cumprimento das 
atividades no prazo 

definido

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.
Nota: Especificações dos equipamentos na Nota
Técnica n.º13 da ANPC publicadas no Despacho
n.º12605/2013.

(Rede de distribuição de água)

Instalação/Equipamento/
Sistema/Infraestrutura 

Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

REDE DE INCÊNDIO ARMADA

(Bocas de incêndio armadas)
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Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução
Instalação/Equipamento/

Sistema/Infraestrutura 
Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

Inspeção

Ensaio de funcionamento, registo de
horas e controlo do nível de combustível.
Exame visual para deteção de fugas e
anomalias e estado das baterias.

Semanal Serviço de Manutenção
Responsável de 

Manutenção

Manutenção

Verificação do estado do motor,
alterador, sistema de arrefecimento,
módulo de controlo, escape, cablagem,
baterias, controlo de níveis, filtros de ar e
gasóleo e disjuntores de proteção. Ensaio
de funcionamento.

Semestral Empresa da 
especialidade

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

INSTALAÇÕES DE EFLUENTES DE 
COMBUSTÃO 
(geradores)

Manutenção A definir conforme as anomalias
verificadas e o manual do fabricante.

Anual
Empresa da 

especialidade
Técnico qualificado

Responsável de 
Manutenção verifica 

cumprimento do prazo 
definido

Consultar manual do fabricante.

Verificação de rotina

Verificação da localização, visibilidade,
sinalização, acesso, etiqueta de
manutenção, instruções de
funcionamento e estado de conservação,
do selo e da pressão.

Trimestral Serviços de Manutenção 
e de Segurança/Vigilância

Não aplicável Responsável de 
Manutenção

Ter presente os critérios estabelecidos no
anexo B da norma NP 4413.

Manutenção
Implica manuseamento do extintor para
se verificar o bom estado do agente do
extintor e das peças.

Anual
Entidade registada na 

ANPC

Manutenção adicional

A realizar de 5 em 5 anos para extintores
de pó químico e de 10 em 10 anos para
extintores de dióxido de carbono ou
sempre que seja detetada uma não
conformidade (de acordo com os critérios
da NP 4413). 

(a definir) Entidade registada na 
ANPC

Prova hidráulica
Prova hidráulica a extintores de dióxido
de carbono.

10 em 10 anos
Entidade registada na 

ANPC

Tarefas a efetuar conforme
regulamentação nacional/europeia para
recipientes sobre pressão e definido na NP
4413.

Não aplicável

Conforme definido nos manuais de
utilização e de testes do fabricante e
recomendações da empresa da
especialidade.

GERADORES DE EMERGÊNCIA

A realizar de acordo com requisitos da
norma NP 4413.
Nota 1: Carregamento do agente extintor
de água ou pó químico deve ser efetuado
de 5 em 5 anos e nos de dióxido de
carbono de 10 em 10 anos (contados a
partir da data do carregamento do
extintor sem nunca ultrapassar um ano da
data de fabrico). 
Nota 2: Vida útil de extintores de água ou
pó químico é de 20 anos e dos de dióxido
de carbono de 30 anos.

EXTINTORES

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de 
instalação, comercialização e manutenção só 

podem ser executadas por entidade registada na 
ANPC.

Responsável de 
Manutenção  verifica o 
cumprimento no prazo 

definido
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Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução
Instalação/Equipamento/

Sistema/Infraestrutura 
Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

Inspeção 
Teste de funcionamento, verificação de
elementos de fixação, estado de
conservação e posicionamento. 

Semestral Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

a) Testar fotoluminescência e
operacionalidade de sinais sonoros e
luminosos;
b) Fixação adequada no local;
c) Verificar estado de conservação;
d) Verificar posicionamento correto e
sinalização em falta.

Manutenção

A realizar de acordo com as necessidades
identificadas nas inspeções,
designadamente que impliquem correção
de anomalias danos ou a substituição de
elementos. 

(a definir)
Entidade registada na 

ANPC

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.
Nota: ter presente as recomendações da Nota
Técnica n.º11 da ANPC.

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

Verificação do estado da sinalização,
aquisição, manutenção e instalação
conforme as necessidades. Assegurar
cumprimento dos requisitos do RTSCIE
(Portaria n.º1532/2008).

Verificação diária

Verificação da existência de alarmes ou
outras anomalias na central de deteção
de incêndio em locais não ocupados em
permanência.

Diária Receção/Posto de 
Segurança

Não aplicável Responsável Serviço 
Segurança/Vigilância

Adotar recomendações do ponto 8, alínea
a1) "Verificação diária" da Nota Técnica
n.º 12 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Verificação mensal Teste de indicadores luminosos. Mensal Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Adotar recomendações do ponto 8, alínea
a2) "Verificação mensal" da Nota Técnica
n.º 12 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Manutenção

Verificação do seguimento de alarmes e
anomalias registadas. Ensaio de
funcionamento por acionamento de
detetor ou botão. Verificações e testes
definidos no manual do fabricante.

Trimestral
Entidade registada na 

ANPC

Adotar recomendações do ponto 8, alínea
a3) "Verificação trimestral" da Nota
Técnica n.º 12 da ANPC. Consultar Manual
do fabricante.

Manutenção

Ensaios e testes definidos no manual do
fabricante. Inspeção visual da cablagem.
Fixação e estado de conservação de
dispositivos. Posicionamento de
dispositivos. Teste de baterias.

Anual
Entidade registada na 

ANPC

Adotar recomendações do ponto 8, alínea
a4) "Verificação anual" da Nota Técnica
n.º 12 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Inspeção
Exame visual a alarmes de avaria. Acesso
e identificação de dispositivos de
atuação/paragem manual do sistema.

Mensal Serviço de Manutenção Não aplicável

Manutenção

Verificação do estado dos componentes
do sistema (garrafa, válvula, pressão,
estado de conservação, tubagem, difusor,
central de extinção, sinalização luminosa
e dispositivos de atuação/paragem
manual).

Anual Entidade registada na 
ANPC

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.

SISTEMA FIXO DE EXTINÇÃO POR 
AGENTE GASOSO 

Responsável de 
Manutenção

a) Verificação do estado de conservação
da garrafa, da tubagem e difusores;
b) Verificação de elementos de obstrução
à difusão de agente extintor;
c) Acesso e identificação de dispositivos
de atuação/paragem manual; 
d) Verificação de indicadores luminosos na
central de extinção e sinalização luminosa;
e) Pressão do agente extintor;
Consultar manual do fabricante.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
DETEÇÃO DE INCÊNDIO

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.
Nota: ter presente as recomendações da Nota
Técnica n.º12 da ANPC.

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução
Instalação/Equipamento/

Sistema/Infraestrutura 
Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

ESTADO DAS VIAS DE 
EVACUAÇÃO/SAÍDAS

Verificação Exame visual e execução do percurso. Trimestral
Serviços de Manutenção 
e de Segurança/Vigilância

Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Verificar estado de: portas, pavimento,
escadas, limpeza, redução da via, controlo
da vegetação, desníveis, iluminação,
sinalização e outras condicionantes a
percorrer a via em segurança.

Verificação diária
Verificação da existência de alarmes ou
outras anomalias na central de deteção
de gás.

Diária Responsável da área 
(Cozinha, Laboratórios)

Não aplicável Responsável Serviço 
Segurança/Vigilância

Adotar recomendações do ponto 6, alínea
a1) "Verificação diária" da Nota Técnica
n.º 19 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Verificação mensal Verificar que os painéis de informação
ótica-acústica estão operacionais.

Mensal Serviço de Manutenção Não aplicável Responsável de 
Manutenção

Adotar recomendações do ponto 6, alínea
a2) "Verificação mensal" da Nota Técnica
n.º 19 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Manutenção

Verificação do seguimento de alarmes e
anomalias registadas. Ensaio de
funcionamento por acionamento de
sensores. Verificações e testes definidos
no manual do fabricante.

Trimestral Entidade registada na 
ANPC

Adotar recomendações do ponto 6, alínea
a3) "Verificação trimestral" da Nota
Técnica n.º 19 da ANPC. Consultar Manual
do fabricante.

Manutenção
Substituição de componentes de sensores
com garantia de eficácia de 6 meses.

Semestral
Entidade registada na 

ANPC

Adotar recomendações do ponto 6, alínea
a4) "Verificação semestral" da Nota
Técnica n.º 19 da ANPC. Consultar Manual
do fabricante.

Manutenção

Ensaios e testes definidos no manual do
fabricante. Inspeção visual da cablagem.
Fixação, estado de conservação e garantia 
de eficácia de dispositivos.
Posicionamento de dispositivos. Teste de
baterias.

Anual
Entidade registada na 

ANPC

Adotar recomendações do ponto 6, alínea
a5) "Verificação anual" da Nota Técnica
n.º 19 da ANPC. Consultar Manual do
fabricante.

Inspeção

Verificação do estado de funcionamento
e de conservação de portas, registos etc.
e respetivos acessórios.
Nota: frequência de inspeção pode
ser reforçada em portas com maior
utilização e sujeitas a maior desgaste.

Semestral Serviço de  Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Manutenção

A realizar de acordo com as necessidades
identificadas nas inspeções,
designadamente que impliquem correção
de anomalias de funcionamento, de
danos ou a substituição de elementos ou
acessórios.

(a definir) Entidade registada na 
ANPC

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.
Nota: ter presente as recomendações das Notas
Técnicas n.º9 e n.º10 da ANPC.

Responsável de 
Manutenção

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
DETEÇÃO DE GASES

Portaria n.º773/2009 define que as atividades de
instalação, comercialização e manutenção só
podem ser executadas por entidade registada na
ANPC.
Nota: ter presente as recomendações da Nota
Técnica n.º19 da ANPC.

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

a) Verificação das condições de fecho de
portas e registos corta-fogo;
b) Verificação da selagem de passagens em
compartimentos;
c) Verificação da ausência de danos, furações,
alterações que possam pôr em risco a eficácia
do elemento;
d) Verificação da legibilidade e conservação da
chapa de identificação de portas corta-fogo;
e) Outras ações previstas nos manuais do
fabricante/instalador.
Nota: consultar manual do fabricante no que
se refere a intervenções de conservação (ex.:
pintura de portas, substituição de acessórios
danificados etc.) recorrendo a entidade
registada na ANPC.

ELEMENTOS COM RESISTÊNCIA 
AO FOGO
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Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução
Instalação/Equipamento/

Sistema/Infraestrutura 
Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

Inspeção

Verificação do estado de funcionamento,
conservação e dos dispositivos de
paragem do sistema e respetiva
identificação.

Mensal Serviço de Manutenção

Manutenção

A realizar de acordo com as necessidades
identificadas nas inspeções e ações que
requeiram a intervenção de técnico da
especialidade.

Trimestral Empresa da 
especialidade

Inspeção
Exame visual (acesso, sinalização,
identificação, disjuntores, limpeza, estado
da cablagem, ligação de terra etc.).

Trimestral Serviço de Manutenção Não aplicável

Manutenção

Inspeção das ligações/reapertos e
manutenção dos dispositivos, de acordo
com manual do fabricante, histórico e
experiência/proposta do eletricista.

Anual Eletricista Técnico qualificado na especialidade

(posto de transformação) Manutenção

Verificação do estado de conservação,
limpeza, medições e ensaios. 
Intervenções definidas em legislação
específica e boas práticas.

Anual Técnico Responsável
Técnico responsável pela exploração do Posto de 

transformação

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido e cumprimento 
de indicações dadas pelo 

Técnico

A definir pelo Técnico conforme legislação
específica e necessidade de intervenção.

(UPS) Manutenção (A definir de acordo com indicações do 
fabricante e especificidade da instalação)

Anual
Empresa da 

especialidade
Não aplicável

Responsável de 
Manutenção verifica o 
cumprimento no prazo 

definido

Consultar manual do fabricante.

Inspeção
Exame visual e teste de funcionamento.
Verificação da necessidade de
substituição de baterias.

Anual Serviço de Manutenção Não aplicável

Verificar funcionamento, estado de
limpeza, conservação e baterias (ter
presente eventuais cortes prolongados de
energia).

Manutenção

A definir conforme as anomalias
verificadas, o manual do fabricante ou
necessidade de substituição de
componentes ou equipamento.

***
Serviço de Manutenção 

ou Eletricista
Técnico qualificado

Assegurar instalação de iluminação
conforme requerido no RTSCIE (Portaria
n.º1532/2008). Assegurar execução das
instalações elétricas por técnico
qualificado. 

INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS
 (garrafas/rede de propano)

Manutenção/Inspeção Ações a realizar conforme requisitos
legais.

(a definir) Técnico de gás Técnico qualificado

Responsável de 
Manutenção verifica 

cumprimento do prazo 
definido

Conforme legislação e indicações do
Técnico.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Responsável de 

Manutenção

Responsável de 
Manutenção

Consultar manual do fabricante.

Ações a definir com prestador de serviço
qualificado de acordo com especificidade
dos equipamentos. 

Nota: ter presente as recomendações da
Nota Técnica n.º9 da ANPC.

Depende da instalação/quadro elétrico. 
Consultar manual do fabricante.
Nota: exemplo de manutenção geral: 
a) verificações visuais e limpeza geral;
b) verificação visual dos barramentos;
c) ensaios de funcionamento.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

(rede de baixa tensão)

INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO E 
CONDICIONAMENTO DE AR

Não aplicável
Responsável de 

Manutenção
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Principais tarefas a realizarRequisitos de seleção de fornecedor
Responsável local pela 

execução
Instalação/Equipamento/

Sistema/Infraestrutura 
Tipo de intervenção Periodicidade Entidade executanteDescrição da intervenção

(locais de utilização e 
armazenamento de 

gases/líquidos)
Verificação

Exame visual aos locais de utilização e
armazenamento (ex.: depósitos de
gasóleo). 

Semestral Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Verificar: acesso, sinalização, identificação, limpeza,
derrames, ligação de terra, condições ambientais,
acondicionamento, armazenamento, trasfega,
resíduos, fichas de segurança etc.).

Inspeção Exame visual do sistema de exaustão. Trimestral Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

a) Verificação do estado de acumulação
de gorduras na zona de sução e
escoamento. 
b) Verificação do estado de limpeza dos
filtros.

Manutenção Limpeza profunda de sistema de
exaustão.

Anual Entidade contratada Não aplicável Responsável de 
Manutenção

A definir técnica de limpeza com empresa
contratada.

PREVENÇÃO DE INFILTRAÇÕES E 
INUNDAÇÕES/REDES DE ÁGUAS

Inspeção/
Manutenção

Atividades que visam prevenir fugas ou
entrada de água da chuva indevida e
infiltrações e inundações, com
implicações ao nível da restrição do uso
dos espaços e corte de energia devido a
risco de incêndio.

Início de época 
de chuvas e 
períodos de 

chuva intensa

Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Verificar estado de: limpeza de algerozes,
ralos de escoamento de água,
conservação das redes de águas, poços
dos elevadores etc.

INSTALAÇÃO DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS

Verificação e teste
Exame visual da rede de escoamento de
água e teste de funcionamento do
sistema de bombagem.

Mensal (época de 
chuvas)

Nota: ajustar 
conforme 

necessidades.

Serviço de Manutenção Não aplicável
Responsável de 

Manutenção

Observar estado de limpeza de ralos,
caleiras, fossas e caixas de visita. Testar
arranque do sistema de bombagem e
verificação de sinalização de
anomalia/avarias. Conforme resultados
assegurar limpeza ou reparação por
técnico qualificado.

Atualizado por: Responsável de manutenção/Delegados de Segurança

INSTALAÇÕES DE CONFEÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS 

(Cozinha)
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8. CARTOGRAFIA 

Apresentam-se neste anexo as plantas de segurança e exemplos das plantas de emergência dos 
edifícios que integram o IGC. 
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9. ENTIDADES AUTORIZADAS EM EMERGÊNCIA 

Até à chegada do Comandante das Operações de Socorro (que tem por função a definição do 
perímetro de segurança das operações), em situação de emergência as pessoas autorizadas a 
entrar na instalação, desde que devidamente credenciadas, e articuladas com o RS/DS são: 

• Elementos de Proteção Civil; 

• Elementos de Forças de Segurança; 

• Representantes de outras Entidades Oficiais; 

• Pessoal interno. 

Em situação de sinistro, os colaboradores que se desloquem às instalações com o objetivo de 
prestar ajuda devem aguardar junto da entrada do edifício, instruções das respetivas chefias. 

É expressamente proibida a entrada (sobre qualquer pretexto) de quaisquer:  

• Órgãos da Comunicação Social; 

• Pessoas além das expressamente indicadas anteriormente. 
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10. RECURSOS HUMANOS 

10.1 PREVENÇÃO 

Na instalação o Responsável de Segurança e o Delegado de Segurança são: 

 

Função  Identificação (nome e função no IGC) 

Responsável de Segurança Diretor-Adjunto / Manuel Sampaio e Melo Schmidt 

Delegado de Segurança  Director de Biossegurança / Tiago Carneiro 

 

10.2 EMERGÊNCIA 

Na generalidade os meios humanos existentes e que poderão servir de suporte a uma 
intervenção em situação de emergência em qualquer parte da instalação são os indicados no 
quadro seguinte: 

 

 



Função Nome Telemóvel Número Fixo e-mail 

1ª Intervenção 
Fire Brigade 

Pedro Miguel Leite Clemente Alves 
Responsável pela Manutenção 

 214 409 950 pmalves@igc.gulbenkian.pt 

João Carlos Neves Madureira  214 464 540 jmadureira@igc.gulbenkian.pt 

Nuno Miguel Soares Granjeiro  214 464 542 ngranjeiro@igc.gulbenkian.pt 

Marco Paulo da Silva Rocha  214 464 510 mrocha@igc.gulbenkian.pt 

Mariana Pina Lince De Faria  214 464 536 mfaria@igc.gulbenkian.pt 

Massimo Amicone  214 464 631 mamicone@igc.gulbenkian.pt 

Nuno Alexandre Gomes Faria   nfaria@itqb.unl.pt 

María del Carmen Santana Calvo  214 464 689 csantana@igc.gulbenkian.pt 

Rita Susana da Silva Valente  214 464 516 rvalente@igc.gulbenkian.pt 

Rúben Miguel Lopes Rodrigues  214 464 785 rubenrodrigues@itqb.unl.pt 

Tiago Gil Quaresma dos Santos  214 464 542  

Marco António Antunes Dias  214 464 546 marcodias@igc.gulbenkian.pt 

Nuno Moreno  214 464 538 moreno@igc.gulbenkian.pt 
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Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação (ABC), 
Piso 3 Quarentena João Lopes   

Evacuação (ABC), 
Piso 2 

Infante D. Henrique 
Greta Helena Fernandes Martins  214 407 985 

André Pinheiro de Sousa  214 464 529 

Gil Eanes 
Ana Cláudia Da Silva Campos  214 464 527 

Carla Sofia Branquinho Rebelo  214 407 927 

Christophoro Colombo 
Ana Paula Martins Alves Ferreira Regalado  214 464 548 

Filipe José Feliciano Ferreira  214 464 650 

Evacuação (ABC), 
Piso 1 

Ibn Batuta 
Joana Paula Gomes Amaro  214 464 675 

Daniela Zwerschke Güleresi  214 464 532 

Vasco da Gama 
Jorge Augusto Dias Ventura de Carvalho  214 464 663 

Tânia Filipa Teixeira Paulo  214 464 640 

Zheng He 
João Jose Ferreira Mata  214 407 956 

Vera Alexandra Lucas Teixeira  214 407 946 

Evacuação (ABC), 
Piso 0 

Marco Polo 
João Miguel Ferreira Pato Banha Sobral  214 464 679 

Ana Laura Vinagre Costa e Sousa  214 464 676 

Sala Lavagens 
Tamires Vieira da Silva  214 464 623 

Sónia Gomes   214 464 623 

Bartolomeu Dias 
Ana Teresa Fernandes Alegre Branco  214 464 625 

Mariana Rafael Fernandes  214 464 625 

Evacuação (ABC), 
Piso -1 

 Liliana Isabel De Oliveira Vieira  214 407 921 

Sandra Sofia dos Santos Crisóstomo  214 464 683 
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Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação (D), 
Piso 1 

Laboratório 
Ana Leonor Vidal Gomes Casaca  214 464 525 

Moisés Manuel Mallo Perez  214 464 624 

E1 Carla Sofia Semedo Almada  214 407 977 

Evacuação (D), 
Piso 0 

Gabinetes 
Marília de Jesus Santos Pereira   214 464 651 

Ana Lúcia Matinho Ribeiro  214 407 921 

E0/Sala Lavagens 
Lévi Manuel Neves Pires  214 464 523 

Mário Rocha  214 407 977 

Produção 
Adérito Noé Da Costa Vieira  214 464 537 

Pedro Marino Morais Pinto  214 464 550 
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Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação 
(EFG), Piso 7 

 -- -- -- 

Evacuação 
(EFG), Piso 6 

 Patrícia Domingos Gonçalves  214 464 785 

Fátima Cairrão  211 157 782 

Evacuação 
(EFG), Piso 5 

 -- -- -- 

Evacuação 
(EFG), Piso 4 

 Alba Rodriguez Diez  214 464 653 

Liliana de Jesus Duarte Ferreira  214 407 929 

Evacuação 
(EFG), Piso 3 

 Bárbara Ribeiro Parreira  214 464 671 

Ricardo Mário Bastos Leite  214 407 975 

Inês Costa De Carvalho  214 464 669 

Evacuação 
(EFG), Piso 2 

 Catarina Isabel Catarino Milheiriço  211 157 789 

Ons Bouchami  211 157 789 

Evacuação 
(EFG), Piso 1 

 Sem ocupação fixa   

Evacuação 
(EFG), Piso 0 

 Liliana Sofia Dourado Do Vale  214 407 982 

Inês Galvão Dos Santos  214 407 982 

 João Manuel Baptista Garcia  214 407 986 

João Tiago Dos Santos Caldas De Sousa  214 407 958 

 Pedro Miguel Leite Clemente Alves  214 407 950 
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Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação 
(EFG), Piso -1 

 Ana Cristina Ribeiro Borges  214 464 662 

Filipa Baumberg Gouveia de Almeida Alves  214 407 911 

Evacuação 
(EFG), Piso -2 

 -- -- -- 

Evacuação 
(EFG), Piso -3 

 -- -- -- 
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Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação (J), 
Piso -1 e 0 Economato 

Paulo Fernando Almeida Moreira da Silva  214 407 954 

Eduardo João De Carvalho Marques  214 407 954 

Evacuação (J), 
Piso -1 e 0 Cozinha e refeitório 

Ana Sofia Mendes Tavares  214 407 930 

Ana Pádua   

Evacuação (J), 
Piso 1 

 (responsáveis pela ocupação de cada auditório) 

 

 

 

Função Zona Nome Telemóvel Número Fixo 

Evacuação 
(Casas do 
Parque) 

 
-- -- -- 
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Função Nome Telemóvel Número Fixo e-mail 

Primeiros Socorros 
First Aid 

Sílvia Maria Ferreira Cardoso  214 464 697 scardoso@igc.gulbenkian.pt 

Paulo Jorge Raposo Duarte  214 464 536 pduarte@igc.gulbenkian.pt 

Joana Carina Ferreira Rodrigues  214 407 919 jrodrigues@igc.gulbenkian.pt 

Ana Cabral Novoa  214464625 anovoa@igc.gulbenkian.pt 

Alba Rodriguez Diez  214464653 adiez@igc.gulbenkian.pt 

Ana Alexandra Soares Aranda Da 
Silva  214407910 aarandasilva@igc.gulbenkian.pt 

Marta Sofia Ferreira Monteiro 
Coelho Antunes  214407951 mmonteiro@igc.gulbenkian.pt 

Pedro Miguel Leite Clemente Alves  214407950 pmalves@igc.gulbenkian.pt 

Maysa Andreia Fernandes Franco  214407982 mfranco@igc.gulbenkian.pt 

Bárbara Ribeiro Parreira  214464671 bparreira@igc.gulbenkian.pt 

Elizeth do Rosário Delegado Lopes   elizethlopes@itqb.unl.pt 
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Função Nome Telemóvel Número Fixo e-mail 

Apoio Técnico João Carlos Neves Madureira    

Apoio Técnico Nuno Miguel Soares Granjeiro    

Apoio Técnico Tiago Gil Quaresma dos Santos    
 

 

 

Vigilante / Posto de Segurança 
• Os Vigilantes pertencem a empresa externa, 

• Todos os elementos que possam ocupar o Posto de Segurança possuem formação e treino adequado. 
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11. ORGANISMOS DE APOIO 

O alerta aos organismos externos de apoio é efetuado através do Número Europeu de 
Emergência, que transmite a informação para as entidades adequadas à situação. 
 

 Número Europeu de Emergência:      112 

 
Durante o atendimento é necessário fornecer as seguintes informações: 

• Nome do estabelecimento; 

• Endereço;  

• N.º telefone para contacto. 
Algumas perguntas frequentes que poderão ser efetuadas pelo operador são as seguintes: 

• Em caso de incêndio: estado da evacuação de pessoas, número e gravidade de feridos e 
execução do procedimento de corte de energia. 

• Em caso de ameaça de bomba: estado da evacuação para zona segura. 
 
Outros contactos de entidades externas que podem ser úteis são: 

Entidade  Contacto 

Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Oeiras 214 409 600 

Hospital de São Francisco Xavier 210 431 000 

Centro de Saúde de Oeiras 214 400 100 

Saúde 24  808 242 424 

ANPC Lisboa (Sede) 214 247 100 

CIAV (Centro Intoxicações e Antiveneno) 808 250 143 
213 303 271 

PSP (Polícia de Segurança Pública) Esquadra de Oeiras 214 540 246 

Departamento de Armas e Explosivos da PSP 218 111 000 

GNR (Guarda Nacional Republicana)  
Posto Territorial de Porto Salvo - Oeiras 214 213 401 

LISBOAGÁS 800 201 722 

EDP – Assistência Técnica 800 506 506 
Nota: os contactos das entidades prestadoras de serviços das instalações técnicas e equipamentos e sistemas de segurança, que 
podem ser úteis em situações de emergência ou anomalia encontram-se disponíveis no Posto de Segurança. 
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12. RECURSOS MATERIAIS 

Este anexo tem por objetivo evidenciar os meios materiais disponíveis para intervenção, em caso 
de sinistro. 

sistemas e 
equipamentos de 
segurança contra 
incêndios 

As instalações têm instaladas sistemas e equipamentos de segurança, operacionais que são 
adequadamente mantidos.  

Nas Plantas de Prevenção do anexo 8, encontra-se a localização dos meios de segurança 
contra incêndios. 

sinalização de 
segurança e 
iluminação de 
emergência 

Existe implementada sinalização de segurança de localização dos meios de combate a 
incêndio, dos equipamentos de socorro (chuveiros e lava-olhos de emergência, caixas de 
primeiros socorros, kits de derrames), dos meios de alarme e para identificar os caminhos de 
evacuação e as saídas de emergência. 

Existe instalada a iluminação de emergência, constituída essencialmente por blocos autónomos 
distribuídos por caminhos de evacuação e saídas de emergência. 

A localização da sinalização encontra-se nas plantas em anexo 8. 

meios de 
intervenção 

Os edifícios dispõem no seu interior de meios próprios de intervenção que permitem a atuação 
imediata sobre focos de incêndio pelos seus ocupantes e que facilitam aos bombeiros o 
lançamento rápido das operações de socorro. Os meios de extinção existentes, devidamente 
distribuídos e sinalizados, são: 

• Extintores portáteis e móveis; 

• Rede de incêndio armada, composta por carretéis de calibre reduzido (CCR), por bocas-de-
incêndio tipo teatro e respetiva tubagem. 

De referir que esta rede de águas é exclusiva do serviço de incêndios e é abastecida pela 
rede pública de abastecimento de água (SMAS de Oeiras). 

A localização dos meios de intervenção está representada nas plantas em anexo 8. 

deteção, alarme e 
alerta 

Os edifícios estão protegidos pelo sistema automático de deteção de incêndios (SADI), em 
proteção total, constituído por detetores de incêndio, botões manuais de alarme e sirenes de 
alarme que, em caso de emergência, permitem difundir o alarme para todos os edifícios. As 
Centrais de Deteção de Incêndio estão localizadas na portaria principal, local ocupado em 
permanência. 

A localização dos vários componentes do SADI está representada nas plantas em anexo 8. 

sistema fixo de 
extinção 
automática de 
incêndios (SAEI) 

Existe instalado um sistema fixo de extinção automática de incêndios: 

* por água (Sprinklers), nos corredores de circulação do Edifício EFG. 

* por inundação total nas áreas afetas ao Data Center, localizadas no Edifício EFG, piso 1; o 
agente extintor é a argonite (gasoso - 50% N2 e 50%Ar).  

A localização dos vários componentes dos SAEI está representada nas plantas em anexo 8. 

outros meios a 
utilizar em 
situação de 
emergência 

Existem distribuídas caixas de primeiros socorros, contendo o material adequado e 
devidamente assinaladas. 

Colocados em locais apropriados e distribuídos pelas instalações, existem dispostos chuveiros 
e lava-olhos de emergência. 

Os meios de contenção/controlo de derrames incluem materiais absorventes para produtos 
químicos (ex. ácidos, bases e solventes). 

Existe igualmente disponível, equipamento de proteção individual para os colaboradores, 
constituído por bata, luvas de proteção, óculos de proteção, mascarilhas e máscara completa 
com filtro (ex. FFABEK).  

hidrantes 
exteriores 

Existem instalados, nas áreas em análise e circundantes dos edifícios, hidrantes exteriores, 
conforme representado na planta em anexo 8. 
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controlo de fumo Apesar de não possuírem instalados sistemas mecânicos de controlo de fumos, constituídos 
por equipamentos que promovam a libertação do fumo e dos gases perigosos para o exterior 
dos diferentes compartimentos das edificações das instalações, todos os pisos possuem 
janelas que permitem abertura fácil em caso de emergência. 

rede de 
distribuição de 
águas de 
consumo 

O abastecimento à instalação é feito a partir da rede pública de distribuição de águas (SMAS de 
Oeiras). A rede terá início na caixa de contadores (possui 2 contadores1), instalada na Portaria 
principal. A rede na entrada possui pressão de cerca de 6 bar e no ponto mais desfavorável em 
cerca de 3 bar. 

rede de drenagem 
de águas pluviais 
de cobertura 

Existe uma rede de drenagem para recolha de águas pluviais, sendo as águas 
reencaminhadas, a partir da central de bombagem, para um depósito, de 50m3 de capacidade. 
Posteriormente, as águas pluviais são descarregadas no meio hídrico (ribeira). 

rede de drenagem 
de águas 
residuais 

Existe instalada uma rede de drenagem de águas residuais domésticas (provenientes dos 
aparelhos sanitários e cozinhas) e "águas negras" (afetas aos laboratórios, provenientes das 
lavagens dos materiais), que são encaminhadas para o coletor municipal. 

posto de 
segurança 

O Posto de Segurança localiza-se na Portaria principal, à entrada das instalações e destina-se 
à centralização de toda a informação de segurança e à fixação dos meios principais de receção 
e difusão de alarmes e de transmissão do alerta, bem como à coordenação dos meios 
operacionais e logísticos dos espaços afetos. 

O Posto de Segurança ocupado em permanência por pelo menos 1 vigilante; encontra-se neste 
local o chaveiro geral para acesso a todos os locais da instalação e um exemplar do Plano de 
Segurança Interno. 

rede de 
comunicações 

As comunicações no interior da instalação efetuam-se por: 

• Telemóveis; 

• Telefones internos da rede fixa, ver PSI.PEI.InE.006.00 – Recursos Humanos (Listagem de 
telefones internos e gerais); Nota: todos os locais possuem extensões; o contacto/extensão 
da portaria principal é o 222. 

Em situação de emergência, as comunicações com o exterior da instalação, poderão ser feitas 
através de qualquer telefone interno, com ligação direta ao exterior, ou através de telemóvel. 

No anexo 11 apresenta-se uma lista identificativa dos contactos dos Meios de Socorro Externos 
relevantes. 

circuito de 
controlo de 
câmaras de 
televisão (CCTV) 

Existe instalado um sistema de CCTV, com visores localizados no Posto de Segurança. Este 
sistema está vocacionado para os aspetos de deteção de situações anómalas. 

 

1 possui 2 contadores, um com 2 polegadas para consumo; outro com 3 polegadas para a rede de incêndio (separada). 
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13. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Encontram-se em anexo 13 as instruções de segurança: 

• Gerais 

• Particulares 

• Especiais  
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Procedimentos gerais de segurança para prevenção de incêndios: 
• Nos locais onde é permitido fumar utilize o cinzeiro e verifique que não ficam pontas 

acesas; 
• Mantenha os espaços limpos, organizados, acessíveis e desimpedidos quanto à 

circulação, em especial os locais destinados à armazenagem de materiais e áreas 
técnicas; 

• Não aproxime fontes de calor de materiais combustíveis ou inflamáveis (ex.: 
armazenagem de materiais na proximidade de lâmpadas); 

• No final do dia de trabalho ou quando se ausentar de forma prologada desligue os 
equipamentos a seu cargo (incluindo aquecedores) e inspecione o seu posto/área 
de trabalho; 

• Não sobrecarregue as tomadas de corrente elétrica. Se necessário solicite a 
verificação de instalações elétricas temporárias; 

• Conheça a planta de emergência da sua área de trabalho. Não obstrua, em nenhum 
momento, os caminhos e saídas de evacuação e os meios de deteção, alarme (ex.: 
botões de alarme e sirenes) e de combate a incêndios; 

• Tenha presente as Instruções Particulares de Segurança disponíveis nos vários 
locais. 

• Se detetar qualquer anomalia nas instalações elétricas ou nos 
dispositivos/equipamentos de segurança (ex.: detetores, extintores, bocas de 
incêndio, mantas de incêndio, portas corta-fogo, barras antipânico, sinalização de 
segurança, iluminação de emergência, etc.), comunique a situação ao Delegado de 
Segurança ou à Equipa de Segurança. 

 
Todos os colaboradores devem: 
• Conhecer o Plano de Evacuação; 
• Conhecer a localização dos: 

• Meios de primeira intervenção; 
• Pontos de Encontro. 

• Saber operar os meios de Intervenção disponíveis; 
• Conhecer os membros das diversas Equipas de Emergência. 
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Todos os colaboradores devem respeitar as regras gerais de segurança: 
• Proibição de comer, beber ou fumar nos locais de trabalho; 
• Não tocar nas portas das áreas comuns com luvas 
• Não pipetar com a boca 
• Armazenar os compostos químicos/biológicos/radiológicos corretamente e em sítio 

apropriado 
• Não correr nas zonas laboratoriais 
• Garantir a higiene e limpeza do local de trabalho; 
• Usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado para prevenir a 

exposição da roupa, pele, vias respiratórias e das membranas mucosas; 
 

i) Proteção contra agentes químicos tóxicos: 
• Luvas de proteção 
• Óculos de proteção;  
• Mascara FPP3 para pesar sólidos. 
• Utilizar a hote para manusear compostos líquidos 
• Vestuário apropriado (bata, calças e calçado fechado) 

ii) Proteção contra agentes biológicos: 
Nível 1: 
• Bata 
• Luvas de proteção; 
• Calças apropriadas e sapatos fechados 

Nível 2: 
• Manusear apenas nas salas BSL2 
• Obrigatório o uso de bata, luvas, calças, sapatos fechados e cobre-

sapatos. 
• Manusear os agentes biológicos apenas nas camaras de segurança 

biológica 
iii) Proteção contra elementos radioativos: 

• Manuseamento permitido apenas na sala designada para o efeito 
• Obrigatório o uso de bata, luvas, calças, sapatos fechados e cobre-sapatos. 
• Obrigatório utilizar o dosímetro pessoal 

 
Implementadas as seguintes medidas preventivas: 
• Instalações sanitárias e vestiários adequados à higiene pessoal; 
• Formação e informação adequadas dos colaboradores; 
• Disponibilizar as Fichas de Dados de Segurança, nos locais com riscos químicos; 
• Manter as exposições abaixo dos Valores-Limite de Exposição (VLE) nos locais com 

riscos químicos e radiológicos; 
• Realizar uma avaliação de riscos dos acidentes possíveis, associada à utilização de 

substâncias químicas e radioativas. 
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• Mantenha a calma. Não grite, não corra e não empurre; 
 

• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), fornecendo as seguintes 
informações: 

 
• Identificação individual; 
• Local onde ocorreu a emergência (edifício/piso/sala); 
• Tipo de emergência: incêndio, explosão, libertação/ dispersão de substâncias 

químicas, biológicas e/ou radiológicas; etc.; 
• Dimensão da ocorrência; 
• Se existem pessoas feridas (número, tipo de lesão e estado de consciência); 
• Outras informações particulares que sejam importantes 
• Possível evolução da emergência. 

 
Se estiver próximo do Posto de Segurança, e der o alarme presencialmente, não 
comunique a situação na frente de visitantes, prevenindo deste modo situações de 
ansiedade/pânico e comportamentos desajustados. 
 
Se rececionar uma ameaça de bomba ou detetar um pacote suspeito, informe 
unicamente o Posto de Segurança (alarme restrito). 
 

• Pressione o botão manual de alarme mais próximo (não aplicável em caso de 
ameaça de bomba ou deteção de pacote suspeito) 
 
Esta ação irá despoletar um sinal sonoro de alarme no Posto de Segurança 
indicando o espaço onde se encontra o botão manual de alarme (que será indicativo 
do local da emergência). 
Caso seja necessário dar o alarme a todos os ocupantes do edifício é emitido um 
sinal sonoro audível nos vários espaços, através das sirenes de alarme geral. 
Informe eventuais pessoas presentes que apresentem deficiência auditiva ou 
dificuldade de perceção da situação de alarme. 
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• Se estiver próximo de um elemento da Equipa de Emergência, solicite de imediato 
apoio; 

• Tente extinguir o incêndio com os meios de intervenção da zona, SEM CORRER 
RISCOS; 

• Siga as regras básicas de utilização de extintores, carretéis ou manta de 
incêndio. 

• Se praticável tente retirar materiais combustíveis da proximidade do incêndio; 
• Se não for possível extinguir o incêndio ou se a acumulação de fumo puser em 

risco a sua saúde e segurança abandone o local, na posição mais baixa possível 
enquanto caminha, de modo a evitar respirar o fumo; 

• Se durante a saída do local tocar numa porta e esta estiver quente, por precaução, 
não a deve abrir. Procure outra saída. 

• Se ficar preso numa sala ou compartimento fechado com fumo procure manter-se 
junto ao solo onde o ar tem maior concentração de oxigénio. Se possível abra uma 
janela; 

• No caso de existirem reservatórios sob pressão tente fechar a válvula segurança, 
mas SEM CORRER RISCOS; 

• Caso o foco de incêndio não seja controlado ou em caso de dúvida siga os 
procedimentos de “Alarme”. 

• Aguarde em local seguro pela chegada das Equipas de Emergência e cumpra as 
suas instruções. 
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• Procure sair, sem correr, pelo lado contrário àquele de onde proveio o ruído. 

Dependendo do local de ocorrência e do tipo de produtos presentes podem ocorrer 
outras explosões a curto prazo.  

• Proteja-se durante a explosão, atendendo à possibilidade de projeção de materiais; 
• Assim que possível, dê o alarme ao Posto de Segurança e siga as suas indicações; 
• Aguarde em local seguro pela chegada das Equipas de Emergência e cumpra as 

suas instruções. 
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• Evite o pânico. Mantenha a serenidade e acalme as outras pessoas  
• Não reocupe as áreas com grandes estragos nem se aproxime das estruturas 

danificadas; 
• Verifique se há feridos junto a si. Preste-lhes os Primeiros Socorros. Se não estiver 

seguro do que está a fazer, não toque nos feridos. Peça ajuda; 
• Tenha atenção a cabos elétricos desprotegidos. Evite passar nas suas 

proximidades; 
• Não se debruce ou apoie em estruturas salientes. Estas poderão não suportar o 

esforço; 
• Não se precipite para o exterior, as saídas poderão estar obstruídas; 
• Se a estabilidade do edifício não estiver garantida mantenha-se junto dos pilares 

estruturais 
• Caso contrário, abandone o edifício e dirija-se para o ponto de encontro e aguarde 

por instruções. 
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 Nota: em caso de falha na alimentação de energia a partir da rede pública, o gerador de 

emergência assegura o fornecimento de energia. Em caso de falha deste equipamento, existem 
baterias/UPS em alguns locais, que asseguram a continuidade de atividades essenciais.  
• Caso a sua área/local de trabalho fique sem energia, conforme aplicável, desligue 

os equipamentos ou feche as torneiras/válvulas, de modo a que quando o 
fornecimento for restabelecido não provoque danos ou o seu acionamento indevido; 

• Caso a sua área esteja protegida por UPS, interrompa as atividades em segurança 
assim que lhe for possível, transmitindo a especificidade da situação em presença 
às Equipas de Emergência ou ao Posto de Segurança, para avaliação das 
implicações e dos recursos disponíveis. 
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Se for percetível o cheiro ou audível uma fuga de gás ou de qualquer produto 
armazenado sob pressão: 
• Tente identificar o local e, se possível, feche a válvula a montante do ponto de fuga; 
• Proceda à evacuação dos ocupantes (incluindo de espaços próximos). 
• Afaste qualquer fonte de ignição (ex. fontes de calor, fricção, interruptores). 
• Se possível/aplicável, assegure a ventilação naturalmente o espaço mantendo 

abertas as portas e janelas que ligam o local ao exterior. 
• Abandone o local procurando um espaço arejado. 
• Aguarde a chegada das Equipas de Emergência em local afastado considerado 

seguro. 
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No caso de ser um agente biológico inócuo (nível 1) deve limpar o derrame com 
material absorvente e de seguida com água e detergente. 

No caso de ser um agente biológico de nível 2 (Salas BSL-2): 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Siga os procedimentos de “Alarme”. 
Caso seja necessário proceder à limpeza do derrame contento o agente de nível 2: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado) 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico) 
• Coloque detergente (ANIOS) na almofada absorvente e coloque-a sobre a área de 

maior derrame. 
• Coloque o tecido absorvente, embebido em ANIOS, à volta da almofada.  
• Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito e feche 

o saco.  
• Autoclave o material. 
Se o derrame afetou algum colaborador: 
• Retire a roupa que ficou afetada 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos.  
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No caso de ser um agente químico inócuo deve limpar o derrame com material 
absorvente e de seguida com água e detergente. 
 
No caso de ser um agente químico tóxico: 
• Afaste as possíveis fontes de ignição; 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Se necessário, consultar previamente a Ficha de Dados de Segurança do produto; 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém contata com o 

produto derramado. 
 
Caso seja necessário proceder à limpeza do produto químico tóxico: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado) 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico) 
• Coloque a almofada absorvente sobre a área de maior derrame. 
• Coloque o tecido absorvente à volta da almofada. Se necessário vá mudando a 

posição da almofada até todo o líquido estar absorvido. 
• Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito e feche 

o saco.  
• Coloque o saco plástico fechado num dos caixotes verdes disponíveis. 
• Feche o caixote verde e remova-o para o cais. 
• Abra as portas e janelas da ala para o exterior de forma a evacuar possíveis 

vapores tóxicos para o exterior. 
 
Se o derrame afetou algum colaborador: 
• Retire a roupa que ficou afetada 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos.  
 
Aguarde a chegada das Equipas de Emergência em local afastado considerado seguro. 
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No caso de um derrame contendo material radioativo: 
• Mantenha a calma; a quantidade de isótopos radioativos utilizados é baixa. 
• Afaste qualquer fonte de ignição (ex. fontes de calor, fricção, interruptores). 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
 

Caso seja necessário proceder à limpeza do derrame: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado) 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico) 
• Coloque a almofada absorvente, embebida em “Count-Off” sobre a área de maior 

derrame. 
• Coloque o tecido absorvente à volta da almofada. Se necessário vá mudando a 

posição da almofada até todo o líquido estar absorvido. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada apresenta atividade 

radioativa. 
• Em caso afirmativo continue a descontaminar a área usando material absorvente e 

“Count-Off”. 
• Coloque todo o material absorvente utilizado no saco plástico providenciado para o 

efeito 
• Coloque o saco plástico dentro de uma caixa de plexiglass.  

 
Se o derrame afetou algum colaborador: 
• Retire a roupa que ficou afetada 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos.  
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área do corpo afetada pelo derrame 

apresenta atividade radioativa. 
 
 

A atuação em caso de acidente deve ter em atenção os seguintes pontos básicos: 
 
• Toda a exposição às radiações deve ser reduzida a um mínimo possível, 

recorrendo a 3 procedimentos: 
• Afastamento da fonte de radiação; 
• Limitação do tempo de exposição; 
• Atenuação da intensidade do campo de radiações, interpor barreiras de 

proteção; 
• As ações a ter em conta, para além da delimitação e sinalização duma zona de 

segurança, devem efetuar-se sempre com o auxílio de monitores de radiações, em 
bom estado de funcionamento. 
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• Não fume ou acione qualquer fonte de ignição (isqueiros, fósforos, etc.); 
• Verifique se há feridos. Preste-lhes os Primeiros Socorros. Se não estiver seguro do 

que está a fazer, não toque nos feridos. Peça ajuda; 
• Em caso de incêndio, tente extinguir recorrendo aos Extintores Portáteis, existentes, 

sem correr riscos; 
• Se houver derrames de combustível, tente limitar a fuga utilizando os meios de 

contenção de derrames disponíveis na zona (terra, areia). 
• Se não conseguir extinguir o incêndio e caso existam feridos imobilizados nos 

veículos afaste-os da zona de perigo; 
• Aguarde a chegada das Equipas de Emergência em local afastado considerado 

seguro. 
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Em caso de receção de telefonema de ameaça de bomba: 
• Mantenha-se calmo e responda ao interlocutor com a habitual cortesia que utiliza 

normalmente nas chamadas telefónicas; 
• Ouça com muita atenção e não interrompa o interlocutor; 
• Tente identificar ruídos de fundo, máquinas, música, comboios a passar, ruído de 

bar, etc. 
• Tente perguntar ao interlocutor onde esta colocada a bomba, quando vai rebentar, 

qual é o aspeto geral, qual o motivo da ameaça, etc. 
• Durante a chamada telefónica procure colher os seguintes elementos acerca do 

interlocutor: 
o Homem/Mulher 
o Adulto/Jovem (idade aproximada) 
o Tom de voz (alto, médio, rouco, disfarçado) 
o Fala (rápida, lenta, gaguejando, distorcido, etc.) 
o Linguagem (boa, má, obscena) 
o Sotaque 
o Estado de espírito (nervoso, calmo, racional, etc.) 

• Assim que desligar o telefone, dê unicamente o alarme ao Posto de Segurança  
• Colabore no preenchimento da Ficha de Registo de Ameaça de Bomba; 
• Cumpra com as indicações que lhe forem transmitidas pelo Posto de Segurança. 
 
Em caso de deteção de pacote suspeito: 
• Caso percecione ou receba um pacote, mala, recipiente etc. com características 

estranhas (ex.: formato, tamanho, odor, excessivamente embalado/reforçado, etc.) 
com destinatário desconhecido ou inexistente, entregue em mão, sem aviso prévio 
do seu envio e sem especificação do conteúdo, não mexa no objeto, nem permita a 
aproximação de outrem do mesmo;  

• Informe de imediato e unicamente o Posto de Segurança da localização do mesmo e 
siga as indicações que lhe forem transmitidas. 
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Durante o sismo:  
• Mantenha a calma e não corra; 
• Afaste-se de janelas, superfícies envidraçadas, estantes, armários e outros objetos 

que possam cair; 
• Procure zonas amplas e com poucos objetos. Coloque-se debaixo de um objeto 

robusto (ex.: mesa) que o possa proteger de destroços e objetos em queda. Se não 
for possível, encoste-se a um pilar/parede interior e proteja a cabeça com as mãos; 

 
• Se possível, desligue máquinas e equipamentos elétricos; 
• Não utilize os elevadores; 
• Não se assuste se durante um sismo faltar a energia elétrica e tocarem alarmes 

(estas situações são normais); 
• Evite o pânico, por todos os meios ao seu alcance. Mantenha a serenidade e tente 

acalmar as outras pessoas; 
• Não tente sair do edifício durante o sismo e permaneça protegido até terminar o 

abalo, tendo presente que podem surgir novos abalos (réplicas);  
• Não se precipite para a rua, as saídas poderão estar obstruídas; 
• Use somente o telefone para situações urgentes, para não sobrecarregar as linhas. 
Após o sismo:  
• Após o abalo principal é normal ocorrerem réplicas que, embora de menor 

magnitude, podem provocar a queda de destroços. Proteja-se sempre que houver 
uma réplica; 

• Não se precipite para as saídas e não corra; 
• Não fume, não acenda fósforos ou isqueiros, nem ligue interruptores, podem 

ocorrer curto-circuitos ou pode existir uma fuga de gás. Utilize, se possível, uma 
lanterna elétrica; 

• Verifique se há incêndios, dê o alarme e, se viável, tente extingui-los; 
• Não reocupe as áreas com estragos nem se aproxime de estruturas danificadas; 
• Verifique se há feridos e preste-lhes os primeiros socorros. Se não estiver seguro 

do que está a fazer, não faça nada e solicite apoio; 
• Não movimente pessoas feridas, a menos que estejam em perigo iminente (muito 

perto de um fogo ou em caso de perigo de colapso parcial ou total do edifício); 
• Se houver pessoas soterradas e se for capaz, sem perigo, de as começar a libertar, 

tente fazê-lo retirando os escombros um a um, começando pelos de cima; 
• Tenha atenção a cabos elétricos desprotegidos e evite passar na sua proximidade; 
• Não se debruce ou apoie em estruturas salientes, dado que estas poderão não 

suportar o esforço; 
• Não tente desligar os quadros elétricos. 
Recomendações: tenha presente que após um sismo de grande intensidade poderá ocorrer um 
tsunami, pelo que deverá deslocar-se tanto quanto possível, para uma zona alta e mais afastada 
do mar. 
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• Procure identificar e eliminar a origem da entrada de água (ex.: fecho de 

torneira/válvula); 
• Dê o alarme ao Posto de Segurança e siga as suas indicações; 
• Corte a energia no local (em caso de dúvida solicite previamente apoio); 
• Se possível tente limitar a dispersão de água através da colocação de 

barreiras/absorventes; 
• Aguarde a chegada das Equipas de Emergência. 
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 Ao detetar a situação: 

• Não toque nos objetos, nem nos locais onde estavam as peças; 
• Feche os espaços impedindo o acesso aos mesmos; 
• Dê o alarme ao Posto de Segurança. 

 
Na presença do agressor: 
• Mantenha a calma; 
• Não oponha resistência; 
• Memorize a fisionomia, comportamento e palavras pronunciadas pelo(s) 

assaltante(s); 
• Assim que possível dê o alarme ao Posto de Segurança para que seja dado o 

alerta à Polícia. 
• Caso os assaltantes se desloquem numa viatura, tente registar as características e 

a matrícula do veículo e a direção em que fugiram. 
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• Se existir aglomeração de pessoas em redor da vítima, procure afastá-las de forma 
a garantir maior arejamento; 

• Dê o alarme ao Posto de Segurança, solicitando a presença da Equipa de 
Primeiros Socorros, indicando a localização da vítima e as informações de que tiver 
conhecimento sobre o seu estado; 

• Se detetar alguém impossibilitado de se mover ou bloqueado pela origem do 
sinistro (ex.: na sequência de um incêndio, sismo ou do encarceramento em 
elevador) dê o alarme ao Posto de Segurança e/ou a um elemento da Equipa de 
Emergência mais próximo, que possa prestar apoio/socorro; 

• Proceda de acordo com o estado da(s) vítima(s): 
o Se não tiver conhecimentos de como proceder, não faça nada e aguarde a 

chegada da Equipa de Primeiros Socorros ou dos socorros externos; 
o Se considerar que não tem os meios suficientes para controlar a situação, 

solicite ao Posto de Segurança a presença da Equipa de Primeiros 
Socorros; 

o Se considerar que não existem lesões graves (ex.: na coluna) ou em caso 
de perigo iminente (ex.: incêndio, explosão) transporte a vítima para um 
local seguro, se necessário, solicitando apoio; 

o Se não conseguir mover a vítima, peça ajuda para a deslocar para local 
seguro. 
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A evacuação dos ocupantes poderá ser efetuada do seguinte modo: 
• Evacuação parcial – apenas é necessário que os ocupantes de um determinado, 

local, área ou piso abandonem o espaço e esta informação é transmitida de forma 
verbal pela Equipa de Emergência;  

• Evacuação total – todos os ocupantes devem abandonar os espaços e esta 
informação é transmitida pelo sinal sonoro das sirenes de alarme geral. 
Os ocupantes devem dirigir-se para o ponto de encontro ou local designado pelas 
Equipas de Emergência. 

 
Se receber ordem de evacuação: 
• Mantenha a calma e interrompa o trabalho que está a executar em condições de 

segurança; 
• Não perca tempo a recolher documentos; transporte apenas o mínimo de objetos 

pessoais (ex.: mala, carteira, telemóvel, casaco) sem perder tempo a sair do 
espaço; 

• Abandone as instalações rapidamente, embora sem correr e sem passar pela área 
afetada, seguindo as instruções dadas pelas Equipas de Evacuação; 

• Se estiver sozinho ou se não estiver presente nenhum elemento das Equipas de 
Emergência, abandone o espaço, feche, mas não tranque a porta e siga a 
sinalização de segurança ao longo dos caminhos indicados nas plantas de 
emergência até ao Ponto de Encontro. 

• Se estiver isolado, verifique se não há perigo de deixar o local onde se encontra. 
Caso não consiga sair, permaneça no local colocando roupa húmida nas frestas das 
portas e assinale a sua presença, se necessário com barulhos e batidas; 

• Antes de abrir uma porta verifique com as costas da mão se esta está quente e se 
há presença de fumos a sair pela porta fechada, sendo indicativo de fogo no interior 
do espaço. Não abra a porta e procure outra saída alternativa; 

• Se houver fumo caminhe agachado, se possível, com um pano húmido sobre a boca 
e nariz; 

• Não volte para trás nem abandone o grupo com o qual se encontra; 
• Não bloqueie as portas de saída na posição de aberta; 
• Qualquer situação anormal (ex.: queda ou indisposição de pessoa em evacuação 

etc.) reporte de imediato a situação ao elemento da Equipa de Evacuação; 
• Se estiver acompanhado de um visitante, encaminhe-o até ao Ponto de Encontro; 
• Saia do Edifício pelas Saídas de Emergência devidamente sinalizadas. Ao sair para 

o exterior, proteja a cabeça para reduzir o risco de ferimentos provocados por 
destroços ou estilhaços a cair; 

• Uma vez no exterior do dirija-se ao Ponto de Encontro e aguarde por instruções. 
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Caso o foco de incêndio possa ser extinto com água (nunca utilizar água em espaços com 
equipamentos elétricos em tensão) e se tiver formação em como manusear uma boca-de-incêndio 
do tipo carretel de calibre reduzido, tente extinguir o foco de incêndio do seguinte modo: 
 

• Pegue na agulheta e confirme que está fechada; 

• Abra a válvula de água; 

• Puxe para desenrolar a mangueira até chegar próximo do foco de incêndio; 

• Abra a agulheta; 

• Dirija o jato para a base das chamas, até extinguir o fogo  
(ver figuras seguintes). 

 
 

 
 
 

Se a sua roupa começar a arder: 

• Não corra; 

• Pare, deite-se no chão e role para apagar as chamas. 
 
 

 

Atenção! Nunca utilizar em equipamentos elétricos em tensão! 



 

Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção  

 
 
 

Pág. 
1 de 1 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 
REGRAS BÁSICAS DE OPERAÇÃO DE 
EXTINTORES 

 
 

Se tiver formação em como manusear um extintor, tente extinguir o foco de incêndio 
do seguinte modo: 
• Dirija-se ao local com o extintor apropriado (verifique o tipo de agente extintor) e antes de 

abrir a porta do espaço, verifique a temperatura da porta com as costas da mão e se saem 
fumos pela porta, que indiciam o desenvolvimento do fogo no interior;  

• Abra parcialmente a porta, muito lentamente e em posição rebaixada; 
• Após retirar a cavilha de segurança do extintor não vire a mangueira/difusor na sua direção 

ou na de outra pessoa dado que pode ocorrer a descarga acidental do agente extintor; 
• Tenha presente a necessidade de evacuar primeiro os ocupantes dos locais antes de 

descarregar os extintores sobre um foco de incêndio; 
• Antes da aproximação ao foco de incêndio faça uma pequena descarga para o pavimento 

para verificar se o extintor está a funcionar devidamente e, em caso afirmativo, inicie os 
procedimentos de aproximação e de combate ao fogo; 

NOTA: como regra os extintores são colocados de modo a que a altura máxima do seu manípulo ou pega não ultrapasse o 1,2 m em 
relação ao pavimento, de modo a facilitar a sua retirada do suporte.  

 
• Direcione o jato para a base das chamas (ver figuras seguintes): 

   
• Varra lentamente toda a superfície incendiada, efetuando a aproximação ao foco de 

incêndio de forma progressiva; 
• No caso de um incêndio com um combustível líquido, evitar incidir o jato na superfície do 

líquido inflamado, para prevenir o alastramento da área afetada; 
 

• Não avançar na direção do foco de incêndio senão quando 
estiver seguro de que o fogo não o envolverá pelas costas; 

• Não permanecer muito tempo exposto aos fumos e aos 
gases tóxicos, assegurando a sua substituição por outro 
elemento no combate ao incêndio; 

• Deitar o extintor vazio no pavimento após a sua utilização e 
providenciar a disponibilidade de extintores no local para 
continuar o combate ao incêndio; 

• Prever a possibilidade de reignição. 
• Se a sua roupa começar a arder, não corra. Pare, deite-se 

no chão e role para apagar as chamas. 

 

 

 

Nota: Após a utilização do extintor, alerte o Delegado de Segurança, os quais providenciarão a respetiva recarga/substituição. Não 
coloque o extintor no seu suporte até à sua recarga. 
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Na presença de um foco de incêndio que envolva gorduras alimentares, tente extinguir o foco de 
incêndio, por abafamento, utilizando a manta ignífuga disponível no local, procedendo do 
seguinte modo: 

• Desligar a fonte de calor;  

• Retirar a manta da caixa, puxando as pegas para 
baixo e para fora; 

 

• Segure a manta pelas pegas de forma a proteger 
o rosto e as mãos; 

 

• Cobrir as chamas com a manta, centrando a 
manta no foco de incêndio; 

 

• Manter a manta aplicada até ao arrefecimento final; 
• Se o vestuário estiver em chamas envolva a vítima com a manta, deite-a no chão e faça 

com que role para ajudar a apagar as chamas. 
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A presente instrução geral de segurança destina-se a visitantes (pessoas que se deslocam 
pontualmente ao IGC para reuniões profissionais, eventos nos auditórios, etc.) e colaboradores de 
entidades prestadoras de serviços, tais como: técnicos de serviços de manutenção de equipamentos 
e sistemas, profissionais que asseguram o fornecimento regular de mercadorias e serviços, 
operadores de gestão de resíduos, etc.), que periodicamente se deslocam às instalações ou que 
executam trabalhos durante tempo prolongado (ex.: durante a realização de obras ou eventos 
especiais). 
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• Quando detetar uma emergência (ex.: incêndio, explosão, derrame ou emissão de 
produto perigoso etc.) dê o alarme procedendo de acordo com uma das seguintes 
instruções: 

 
• Contacte um colaborador, dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (222), 

fornecendo as seguintes informações: 
 
• Identificação individual; 
• Local onde ocorreu a emergência (edifício/piso/sala); 
• Tipo de emergência: incêndio, explosão, libertação/ dispersão de substâncias 

químicas, biológicas e/ou radiológicas; etc.; 
• Dimensão da ocorrência; 
• Se existem pessoas feridas (número, tipo de lesão e estado de consciência); 
• Outras informações particulares que sejam importantes 
• Possível evolução da emergência. 

 
 

• Pressione o botão manual de alarme mais próximo, 
 
Esta ação irá despoletar um sinal sonoro de alarme no Posto de Segurança, com 
referência ao espaço onde se encontra o botão manual de alarme (que será 
indicativo do local da emergência). 
 
Caso seja necessário dar o alarme a todos os ocupantes do edifício é emitido um 
sinal sonoro audível nos vários espaços, através das sirenes de alarme geral. 
Informe eventuais pessoas presentes que apresentem deficiência auditiva ou 
dificuldade de perceção da situação de alarme. 
 

Recomendações: mantenha a calma, ao dar o alarme transmita apenas a informação 
relevante e cumpra as instruções dadas pelo seu interlocutor da RTP ou pelas 
Equipas de Emergência. 
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• Se estiver próximo de um elemento da Equipa de Emergência do IGC, solicite de 
imediato apoio; 

• Se praticável tente retirar materiais combustíveis da proximidade do incêndio; 
• Se tiver formação sobre técnicas de utilização de extintores, procure extinguir o foco 

de incêndio, sem correr riscos desnecessários, tendo presente as seguintes regras 
básicas de utilização de extintores: 

o Dirija-se ao local com o extintor apropriado (verifique o tipo de agente extintor) e 
antes de abrir a porta do espaço, verifique a temperatura da porta com as 
costas da mão e se saem fumos pela porta, que indiciam o desenvolvimento do 
fogo no interior;  

o Abra parcialmente a porta, muito lentamente e em posição rebaixada; 

o Após retirar a cavilha de segurança do extintor não vire a mangueira/difusor na 
sua direção ou na de outra pessoa dado que pode ocorrer a descarga acidental 
do agente extintor; 

o Tenha presente a necessidade de evacuar primeiro os ocupantes dos locais 
antes de descarregar os extintores sobre um foco de incêndio; 

o Antes da aproximação ao foco de incêndio faça uma pequena descarga para o 
pavimento para verificar se o extintor está a funcionar devidamente e, em caso 
afirmativo, inicie os procedimentos de aproximação e de combate ao fogo; 

o Direcione o jato para a base das chamas; 

o Varra lentamente toda a superfície incendiada, efetuando a aproximação ao 
foco de incêndio de forma progressiva; 

o No caso de um incêndio com um combustível líquido, evitar incidir o jato na 
superfície do líquido inflamado, para prevenir o alastramento da área afetada; 

o Não avançar na direção do foco de incêndio senão quando estiver seguro de 
que o fogo não o envolverá pelas costas; 

o Não permanecer muito tempo exposto aos fumos e aos gases tóxicos, 
assegurando a sua substituição por outro elemento no combate ao incêndio; 

o Deitar o extintor vazio no pavimento após a sua utilização e providenciar a 
disponibilidade de extintores no local para continuar o combate ao incêndio; 

o Prever a possibilidade de reignição. 

• Se não for possível extinguir o incêndio ou, se a acumulação de fumo puser em 
risco a sua saúde e segurança abandone o local, na posição mais baixa possível 
enquanto caminha, de modo a evitar respirar o fumo; 

• Se, durante a saída do local, tocar numa porta e esta estiver quente, por 
precaução, não a deve abrir. Procure outra saída. 

• Se ficar preso numa sala ou compartimento fechado com fumo procure manter-se 
junto ao solo onde o ar é mais respirável. Se possível abra uma janela; 

• Aguarde em local seguro pela chegada das Equipas de Emergência e cumpra as 
suas instruções. 
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A evacuação dos ocupantes poderá ser efetuada do seguinte modo: 
• Evacuação parcial – apenas é necessário que os ocupantes de um determinado, 

local, área ou piso abandonem o espaço e esta informação é transmitida de forma 
verbal pela Equipa de Emergência;  

• Evacuação total – todos os ocupantes devem abandonar os espaços e esta 
informação é transmitida pelo sinal sonoro das sirenes de alarme geral. 
Os ocupantes devem dirigir-se para o ponto de encontro ou local designado pelas 
Equipas de Emergência. 

Se receber ordem de evacuação: 
• Mantenha a calma e interrompa o trabalho que está a executar em condições de 

segurança; 
• Não perca tempo a recolher documentos; transporte apenas o mínimo de objetos 

pessoais (ex.: mala, carteira, telemóvel, casaco) sem perder tempo a sair do 
espaço; 

• Abandone as instalações rapidamente, embora sem correr e sem passar pela área 
afetada, seguindo as instruções dadas pelas Equipas de Evacuação; 

• Se estiver sozinho ou se não estiver presente nenhum colaborador ou elemento das 
Equipas de Emergência, abandone o espaço, feche, mas não tranque a porta e siga 
a sinalização de segurança ao longo dos caminhos indicados nas plantas de 
emergência até ao Ponto de Encontro. 

• Se estiver isolado, verifique se não há perigo de deixar o local onde se encontra. 
Caso não consiga sair, permaneça no local colocando roupa húmida nas frestas das 
portas e assinale a sua presença, se necessário com barulhos e batidas; 

• Antes de abrir uma porta verifique com as costas da mão se esta está quente e se 
há presença de fumos a sair pela porta fechada, sendo indicativo de fogo no interior 
do espaço. Não abra a porta e procure outra saída alternativa; 

• Se houver fumo caminhe agachado, se possível, com um pano húmido sobre a boca 
e nariz; 

• Não volte para trás nem abandone o grupo com o qual se encontra; 
• Não bloqueie as portas de saída na posição de aberta; 
• Qualquer situação anormal (ex.: queda ou indisposição de pessoa em evacuação 

etc.) reporte de imediato a situação ao elemento da Equipa de Evacuação; 
• Se estiver acompanhado de um visitante, encaminhe-o até ao Ponto de Encontro; 
• Saia do Edifício pelas Saídas de Emergência devidamente sinalizadas. Ao sair para 

o exterior, proteja a cabeça para reduzir o risco de ferimentos provocados por 
destroços ou estilhaços a cair; 

• Uma vez no exterior do dirija-se ao Ponto de Encontro e aguarde por instruções. 

Nota: O ponto de encontro pode ser alterado caso seja considerada insegura a permanência de 
pessoas no local dependendo da situação de emergência. 

 
• No ponto de encontro mantenha-se junto do seu grupo ou reporte a sua chegada a 

um elemento da Equipa de Apoio; 
• Não abandone o ponto de encontro sem que lhe seja dada autorização pela Equipa 

de Apoio. 
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• Manter desobstruídas as circulações internas e as saídas;  
• Assegurar o acondicionamento e a remoção regular de resíduos, nomeadamente, de 

materiais de embalagem de cartão e plástico; 
• Promover a segregação de materiais obsoletos/resíduos e o respetivo 

encaminhamento, prevenido a sua acumulação excessiva; 
• Não fumar neste local; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

Armazenagem de materiais: 
• Assegurar corredores de passagem entre os materiais, estantes e armários, no mínimo 

de 50 cm; 
• Manter um afastamento relativamente ao teto, condutas de ventilação, detetores de 

incêndio e fontes de iluminação de, no mínimo, 50 cm; 
• Manter visíveis e acessíveis os equipamentos de segurança (ex.: extintor, boca de 

incêndio, botão de alarme) e os quadros elétricos; 
• Assegurar que a sinalização de segurança está facilmente visível; 
• Manter a iluminação de emergência desobstruída de modo a assegurar plenamente a 

sua função.  

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente nos Armazéns, Arquivos, 
Economatos, Depósito Biblioteca/Arquivo e Arrumos 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
ÁREAS TÉCNICAS ELÉTRICAS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; o acesso às áreas dos 
transformadores apenas é autorizado a técnicos de eletricidade/energia para a tensão 
em presença ou da entidade exploradora; 

• O acesso à área técnica elétrica deve estar devidamente identificado e sinalizado 
quanto ao perigo de eletrocussão; 

• Manter desobstruído o acesso às áreas técnicas elétricas; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a área técnica organizada, limpa e arrumada (ex.: manter os cabos e 

equipamentos organizados no bastidor, remover resíduos de embalagens de cartão e 
plástico); 

• Não utilizar este espaço para armazenamento de materiais combustíveis ou 
inflamáveis; 

• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• NUNCA utilize Extintores de Água ou outros agentes extintores à base de água em 

equipamentos em tensão; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente nos Postos de transformação, 
Quadro Geral de Baixa Tensão, Sala de UPS 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
ÁREAS TÉCNICAS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruído o acesso às áreas técnicas; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a área técnica organizada, limpa e arrumada; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
LA
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 
• Tente extinguir o incêndio com os extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Acionar a válvula de corte de gás; 
• Não acionar equipamentos que se encontrem no local; 
• Se for possível, areje o espaço abrindo na totalidade portas e janelas para o exterior; 
• Promover a evacuação da área, se pertinente; 
• Impedir a aproximação ou circulação nas proximidades de equipamentos ou quaisquer 

objetos ou elementos que possam constituir uma potencial fonte de ignição; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Proteja-se num local seguro durante a explosão; 
• Não acender fósforos ou isqueiros nem acionar interruptores; 
• Siga os procedimentos de “Atuação em caso de Incêndio” e/ou “Atuação em caso de 

Derrame”, se aplicáveis. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente, Sala das Caldeiras/Central Térmica, Central 
AVAC / Chillers /Sala UTA, Casa das máquinas dos elevadores, Sala das bombas de esgoto, Sala de compressores de 
ar, Reservatório de ar comprimido, Reservatórios Sob Pressão (CO2;...), Salas das Arcas Frigoríficas, Salas das Arcas de 
Frio, Salas Técnicas. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
AUDITÓRIOS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Manter desobstruído as circulações e saídas do auditório; 
• Não fumar neste local; 
• Manter o local em boas condições de limpeza e de arrumação; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Certifique que ao fim do dia de trabalho, todos os equipamentos não essenciais estão 

desligados; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os extintores ou bocas-de-incêndio colocados na zona, 
sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate 

ao incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio, feche as portas e janelas e abandone o local 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
BIBLIOTECA 

 

 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Manter desobstruídas as circulações internas e as saídas;  
• Não fumar neste local; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.).  

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
BIOTÉRIOS / SALAS DE ANIMAIS E EXPERIMENTAÇÃO 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruído o acesso às salas; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a sala organizada, limpa e arrumada; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Garantir as práticas da gestão de resíduos (químicos e biológicos). 
• Cumprir os procedimentos de segurança, nomeadamente: 

• uso de proteção coletivas (barreiras de proteção, câmaras de fluxo laminar, 
instrumentação diversa, ..) 

• uso obrigatório do Equipamento de Proteção Individual (vestuário, luvas, semi-
máscaras, óculos, calçado de segurança(botas de borracha)); 

• descontaminação de dejetos infetados e gaiolas; 
• acesso limitado;  
• respeitar a sinalização de segurança para alerta das situações de perigo/riscos 

presentes e das obrigações a cumprir na realização do trabalho nessas áreas; 
• Assegurar a rotulagem, o acondicionamento, o armazenamento e as condições de 

utilização dos produtos químicos, de acordo com as respetivas Fichas de Dados de 
Segurança. 

• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 
habilitado; 

• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
COZINHA 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Manter desobstruído os acessos e as circulações interiores; 
• Não fumar neste local; 
• Manter em boas condições de limpeza e arrumação, tendo presente os seguintes itens: 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Assegurar a limpeza regular do sistema de exaustão, nomeadamente dos filtros de 

retenção de gorduras; 
• Assegurar a rotulagem, o acondicionamento, o armazenamento e as condições de 

utilização dos produtos químicos de limpeza e desinfeção, de acordo com as respetivas 
Fichas de Dados de Segurança; 

• Reportar situações anormais que possam causar ou agravar um potencial incêndio ou 
uma situação de primeiros socorros/emergência médica; 

• No final do serviço verificar que os equipamentos estão desligados e fechar as válvulas 
de segurança de água e de gás. 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 
(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 

• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 
habilitado; 

• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

 
Colaboradores da cozinha: 
• Evitar a utilização de vestuário de tecidos facilmente inflamáveis e com mangas largas 

e soltas, que possam incendiar-se com facilidade ou provocar o derrube de recipientes. 
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Desligar os equipamentos a gás em funcionamento; 
• Fechar as válvulas de alimentação de gás; 
• Ter em conta as indicações da ficha de dados de segurança do Gás; 
• Proceder à evacuação dos ocupantes da cozinha e de espaços próximos; 
• Afastar possíveis fontes de ignição (ex.: fontes de calor, fricção); 
• Não acender iluminação ou ligar/desligar fichas das tomadas; 
• Se possível/aplicável, ventilar naturalmente o espaço; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
COZINHA 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Em segurança, tente fechar de imediato a válvula de gás; 
• Se possível, cortar a corrente elétrica e desligar os equipamentos em funcionamento; 
• Tente extinguir o incêndio com os extintores ou utilizar a manta ignífuga colocados na 

zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 

Caso o incêndio envolva gás e não consiga fechar a válvula de gás, é preferível deixar 
arder a fuga de gás a extinguir-lhe a chama, por o gás continuar a libertar-se e existir o 
risco de criar condições para que se dê uma explosão; 

 
• Se o incêndio tiver origem numa frigideira apague o fogão ou desligue a corrente 

elétrica da fritadeira; 
De seguida tape a fritadeira com uma tampa ou uma toalha húmida; 
Não deitar água sobre a fritadeira; 
Não levantar a tampa ou pano durante meia hora mesmo que as chamas lhe pareçam 
extintas. 

 
• Se a roupa pegar fogo: 

Impeça a vítima de correr em pânico pois o movimento vai aumentar as chamas; 
Deite a vítima, para impedir que as chamas atinjam a cabeça, e apague o fogo com 
água (não hesite em utilizar um extintor de Pó Químico); 
Não role a vítima pelo chão. Isso pode levar as chamas a atingirem partes ilesas do 
corpo. 

 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
DEPÓSITO RESÍDUOS RADIOATIVOS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Não fumar neste local; 
• O acesso é condicionado a pessoas autorizadas, com formação e treino  
• Manter desobstruídas as circulações internas e as saídas;  
• Assegurar o acondicionamento adequado e a remoção regular de resíduos; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

 

Acondicionamento dos resíduos: 
• Assegurar corredores de passagem entre os materiais, estantes / armários, no mínimo 

de 50 cm; 
• Manter um afastamento relativamente ao teto, condutas de ventilação, detetores de 

incêndio e fontes de iluminação de, no mínimo, 50 cm; 
• Manter visíveis e acessíveis os equipamentos de segurança (ex.: extintor, boca de 

incêndio, botão de alarme) e os quadros elétricos; 
• Assegurar que a sinalização de segurança está facilmente visível; 
• Manter a iluminação de emergência desobstruída de modo a assegurar plenamente a 

sua função.  
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
DEPÓSITO RESÍDUOS RADIOATIVOS 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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Toda a exposição às radiações deve ser reduzida a um mínimo possível, recorrendo a 3 
procedimentos: 

• Afastamento da fonte de radiação; 
• Limitação do tempo de exposição; 
• Atenuação da intensidade do campo de radiações, interpor barreiras de proteção; 

- As ações a ter em conta, para além da delimitação e sinalização duma zona de 
segurança, devem efetuar-se sempre com o auxílio de monitores de radiações, em 
bom estado de funcionamento. 
 

• Se ocorrer um derrame: 
• Mantenha a calma; no IGC, a quantidade de isótopos radioativos utilizados é baixa. 
• Afaste as possíveis fontes de ignição; 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada pelo derrame apresenta 

atividade radioativa. 
 

• Caso seja necessário proceder à limpeza do produto químico tóxico: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado). 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico). 
o Coloque a almofada absorvente sobre a área de maior derrame. 
o Coloque o tecido absorvente à volta da almofada. Se necessário vá 

mudando a posição da almofada até todo o líquido estar absorvido. 
o Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito 

e feche o saco.  
o Coloque o saco plástico fechado num dos caixotes verdes disponíveis. 
o Feche o caixote verde e remova-o para o local adequado. 

• Abra as portas e janelas da ala para o exterior de forma a evacuar possíveis 
vapores tóxicos para o exterior. 

• No caso de ser um agente químico inócuo deve limpar o derrame com material 
absorvente e de seguida com água e detergente. 
 

• Se o derrame afetou algum colaborador retire a roupa que ficou afetada. 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada apresenta atividade 

radioativa. 
o Em caso afirmativo continue a descontaminar a área usando material 

absorvente e “Count-Off”. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
GERADOR DE EMERGÊNCIA 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• O acesso ao espaço deve estar devidamente identificado e desobstruído; 
• Não fumar neste local; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Assegurar a ventilação natural do espaço, incluindo para renovação do ar essencial ao 
funcionamento do gerador de emergência; 

• Assegurar que após qualquer intervenção os geradores de emergência encontram-se 
em modo automático de operação; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
LA

R
M

E 

• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• NUNCA utilize Extintores de Água ou outros agentes extintores à base de água em 

equipamentos em tensão; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 

A
TU

A
Ç

Ã
O

 E
M

 C
A

SO
 

D
E 

D
ER

R
A

M
E 

• Em caso de derrame de gasóleo, óleo ou eletrólito, evitar qualquer contacto com o 
produto derramado; 

• Ter em conta as indicações da ficha de dados de segurança; 
• Afastar possíveis fontes de ignição; 
• Com os equipamentos de proteção adequados, conter o produto derramado atendendo 

aos seguintes itens: 
• Não utilizar materiais combustíveis (ex. papel, serradura, etc.) para absorver o 

produto e seguir as indicações da Ficha de Dados de Segurança (ex.: absorver o 
eletrólito com um granulado alcalino); 

• No final, remover o material absorvente contaminado para recipientes ou 
contentores apropriados para resíduos perigosos. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
LABORATÓRIOS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Manter desobstruídas as circulações e saídas dos laboratórios; 
• Cumprir as Boas Práticas do trabalho em Laboratório; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento das áreas 

laboratoriais; 
• Uso de proteção coletivas (Hottes, Câmaras de fluxo laminar, ..) 
• Utilizar Equipamento de Proteção Individual (vestuário de proteção, luvas, máscaras, 

sempre que necessário); 
• Não fumar neste local; 
• Manter as áreas laboratoriais organizadas, limpas e arrumadas; 
• Assegurar a rotulagem, o acondicionamento, o armazenamento e as condições de 

utilização dos produtos químicos, de acordo com as respetivas Fichas de Dados de 
Segurança; 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 
(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 

• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 
habilitado; 

• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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• Se possível, cortar a corrente elétrica; 
• Tente extinguir o incêndio com os meios de 1ª intervenção colocados na zona, sem 

correr riscos; 
• Em matérias sólidas, o agente extintor deverá ser o extintor ou manta ignífuga 

presentes no local; 
• Em líquidos ou sólidos liquefeitos nunca utilizar água, mas sim o extintor instalado; 
• Em gases, primeiramente cortar a fonte de gás e de seguida utilizar o extintor 

instalado; 
• Em metais, deve ser utilizada areia seca ou o extintor instalado; 
• Em material elétrico, primeiramente cortar a corrente elétrica e de seguida utilizar o 

extintor instalado. 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
LABORATÓRIOS 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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S • Se possível, feche a válvula de corte de gás; 

• Não acionar equipamentos que se encontrem no local; 
• Ter em conta as indicações da ficha de dados de segurança; 
• Se for possível, areje o espaço abrindo portas e janelas que ligam o local ao exterior; 
• Promover a evacuação da área, se pertinente; 
• Impedir a aproximação ou circulação nas proximidades de equipamentos ou quaisquer 

objetos ou elementos que possam constituir uma potencial fonte de ignição; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Se ocorrer um derrame: 
• Afaste as possíveis fontes de ignição. 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Limpe de imediato o produto derramado, recorrendo aos materiais absorventes 

disponíveis no laboratório; 
o Não utilize materiais combustíveis (papel, etc.),  

• Caso não tenha conhecimentos técnicos adequados afaste-se do local. 
 

• Caso seja necessário proceder à limpeza do produto químico tóxico: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado). 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico). 
o Coloque a almofada absorvente sobre a área de maior derrame. 
o Coloque o tecido absorvente à volta da almofada. Se necessário vá 

mudando a posição da almofada até todo o líquido estar absorvido. 
o Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito 

e feche o saco.  
o Coloque o saco plástico fechado num dos caixotes verdes disponíveis. 
o Feche o caixote verde e remova-o para o local adequado. 

• Abra as portas e janelas da ala para o exterior de forma a evacuar possíveis 
vapores tóxicos para o exterior. 

• No caso de ser um agente químico inócuo deve limpar o derrame com material 
absorvente e de seguida com água e detergente. 
 

• Se o derrame afetou algum colaborador retire a roupa que ficou afetada. 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada apresenta atividade 

radioativa. 
o Em caso afirmativo continue a descontaminar a área usando material 

absorvente e “Count-Off”. 
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• No caso de ser um agente biológico inócuo (nível 1) deve limpar o derrame com 
material absorvente e de seguida com água e detergente. 

 
• No caso de ser um agente biológico de nível 2 (Salas BSL-2): 

• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
 

• Caso seja necessário proceder à limpeza do derrame contento o agente de nível 2: 
• Siga os procedimentos “Atuação em Caso de Derrame”. 
• Coloque detergente (ANIOS) na almofada absorvente e coloque-a sobre a área de 

maior derrame. 
o Coloque o tecido absorvente, embebido em ANIOS, à volta da almofada.  
o Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito 

e feche o saco.  
o Autoclave o material. 
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Toda a exposição às radiações deve ser reduzida a um mínimo possível, recorrendo a 3 
procedimentos: 

• Afastamento da fonte de radiação; 
• Limitação do tempo de exposição; 
• Atenuação da intensidade do campo de radiações, interpor barreiras de proteção; 

- As ações a ter em conta, para além da delimitação e sinalização duma zona de 
segurança, devem efetuar-se sempre com o auxílio de monitores de radiações, em 
bom estado de funcionamento. 
 
 

• No caso de um derrame contendo material radioativo: 
• Mantenha a calma; no IGC, a quantidade de isótopos radioativos utilizados é baixa. 
• Afaste as possíveis fontes de ignição; 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada pelo derrame apresenta 

atividade radioativa. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
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• Manter desobstruído os acessos e as circulações interiores; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a oficina em boas condições de limpeza e arrumação, tendo presente os 

seguintes itens: 
♦ Prevenir a acumulação de poeiras, por aspiração/lavagem do posto de trabalho, 

de paredes e do pavimento; 
♦ Ao longo do trabalho e em especial no final do serviço, acondicionar e remover os 

resíduos (ex.: pós, aparas, embalagens vazias etc.) para os devidos 
recipientes/contentores, prevenindo a sua dispersão e acumulação; 

♦ Limpar de imediato eventuais derrames de tintas e outros produtos químicos. 
• Minimizar as quantidades armazenadas de produtos inflamáveis (se a quantidade for 

superior a 100 litros o local apresenta risco agravado de eclosão e desenvolvimento de 
incêndio); 

• Assegurar a rotulagem, o acondicionamento, o armazenamento e as condições de 
utilização dos produtos químicos, de acordo com as respetivas Fichas de Dados de 
Segurança; 

• Manter os produtos químicos armazenados em recipientes adequados, em estantes ou 
armários apropriados e de acordo com as suas características e compatibilidade; 

• Acondicionar e encaminhar os resíduos de acordo com a sua perigosidade (consultar o 
rótulo ou a Ficha de Dados de Segurança); 

• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
 
• Assegurar que deposição de materiais não compromete a: 

♦ Visibilidade e acesso aos extintores, aos botões de alarme e ao quadro elétrico; 
♦ Visibilidade da sinalização de segurança; 
♦ Funcionalidade da iluminação de emergência. 

• Manter os recipientes de produtos inflamáveis fechados (ex.: diluente) prevenindo a 
libertação de vapores; 

• Não utilizar o compressor de ar para limpeza de poeiras, nomeadamente, do vestuário; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente nas Oficinas e Carpintaria 
 



 

 

Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 
 
 
 

Pág. 
2 de 2 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
OFICINAS 

 

FASE INSTRUÇÕES 

A
TU

A
Ç

Ã
O

 E
M

 C
A

SO
 

D
E 

IN
C

ÊN
D

IO
 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Evitar qualquer contacto com o produto derramado; 
• Afastar possíveis fontes de ignição; 
• Com os equipamentos de proteção adequados, conter o produto derramado atendendo 

aos seguintes itens: 
• Não utilizar materiais combustíveis (ex. papel, serradura, etc.) para absorver o 

produto e seguir as indicações da Ficha de Dados de Segurança; 
• No final, remover o material absorvente contaminado para recipientes ou 

contentores apropriados para resíduos perigosos. 
• Promover a evacuação da área, se pertinente; 
• Impedir a aproximação ou circulação nas proximidades de equipamentos ou quaisquer 

objetos ou elementos que possam constituir uma potencial fonte de ignição; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente nas Oficinas e Carpintaria 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
POSTO DE SEGURANÇA 

 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruído o acesso à Portaria; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a área técnica organizada, limpa e arrumada; 
• Não utilizar este espaço para armazenamento de materiais combustíveis ou 

inflamáveis; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 
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• Contate o Delegado de Segurança (4664) informando da ocorrência. 
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• Se possível, cortar a corrente elétrica; 
• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
 
Se ocorrer um Incêndio na proximidade da Portaria: 
• Se possível corte a corrente elétrica no local; 
• Proteja a Portaria utilizando os extintores ou bocas-de-incêndio colocados na zona, 

SEM CORRER RISCOS. 
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O PRM é uma ZONA ATEX, ou seja, zona onde podem ser formadas atmosferas 
explosivas; neste sentido é importante cumprir as seguintes regras de segurança: 

Não fumar neste local; 
Evitar cargas electroestáticas; utilizar apenas ferramentas antideflagrantes; 
Não utilizar o telemóvel, exceto se este possuir características ATEX. 

• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruído o acesso ao PRM; 
• Não permitir a presença de materiais no PRM não essenciais ao seu funcionamento; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 

equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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• Feche a válvula de segurança da alimentação de gás; 
• Se possível, cortar a corrente elétrica na zona; 
• Tente extinguir o incêndio com os extintores ou bocas-de-incêndio colocados na zona, 

sem correr riscos; 
• A utilização de extintores de água ou outros agentes extintores à base de água 

apenas é permitido na ausência de corrente elétrica. 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Parar todos os trabalhos na zona envolvente e retirar todas as pessoas que não sejam 
necessárias para a atuação de emergência; 

• Acionar a válvula de corte de gás; 
• Ter em conta as indicações da ficha de dados de segurança do Gás Natural; 
• Impedir a aproximação ou circulação nas proximidades de equipamentos ou quaisquer 

objetos ou elementos que possam constituir uma potencial fonte de ignição; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Proteja-se num local seguro durante a explosão; 
• Não acender fósforos ou isqueiros nem acionar interruptores; 
• Siga os procedimentos de “Atuação em caso de Incêndio” e/ou “Atuação em caso de 

fuga de gás”, conforme aplicáveis. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente, Sala das Caldeiras/Central Térmica, Central 
AVAC / Chillers /Sala UTA, Casa das máquinas dos elevadores, Sala das bombas de esgoto, Sala de compressores de 
ar, Reservatório de ar comprimido, Reservatórios Sob Pressão (CO2;...), Salas das Arcas Frigoríficas, Salas das Arcas de 
Frio, Salas Técnicas. 
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• O quadro elétrico (ex.: parcial, de piso, geral) deve estar desobstruído;  
• Verificar que o quadro se encontra fechado e que apenas estão disponíveis ao 

utilizador os comandos necessários, de modo a que o seu interior não esteja exposto; 
• O quadro deve estar sinalizado, quanto ao perigo de eletrocussão, incluindo para 

permitir o acesso e a localização do quadro em condições excecionais (ex.: diminuição 
da visibilidade devido à formação de fumos durante um incêndio). 

• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Garantir a limpeza adequada do local prevenindo a acumulação excessiva de poeiras, 

teias e insetos, que possam afetar o bom funcionamento das instalações elétricas; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• NUNCA utilize Extintores de Água ou outros agentes extintores à base de água em 

equipamentos em tensão; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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DATA CENTER /BASTIDORES 

 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruído o acesso aos locais; 
• Não fumar neste local; 
• Manter a área organizada, limpa e arrumada; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 

(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 
• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 

habilitado; 
• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 
• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• NUNCA utilize Extintores de Água ou outros agentes extintores à base de água em 

equipamentos em tensão; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 

 

A IPS deve estar afixada nos locais e equipamentos que caracterizam, nomeadamente: Data Center, Salas Informática, 
Salas de Computadores, Salas de Bastidores 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
SALAS DE REUNIÃO 

 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Manter desobstruído as circulações e saídas da sala; 
• Não fumar neste local; 
• Manter o local em boas condições de limpeza e de arrumação; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento destas áreas; 
• Certifique que ao fim do dia de trabalho, todos os equipamentos não essenciais estão 

desligados; 
 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 
(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 

• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 
habilitado; 

• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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 • Se possível, cortar a corrente elétrica; 

• Tente extinguir o incêndio com os extintores ou bocas-de-incêndio colocados na zona, 
sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate 

ao incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio, feche as portas e janelas e abandone o local 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
SALAS DE LAVAGENS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 

PR
EV

EN
Ç

Ã
O

 

• O acesso é reservado aos elementos autorizados; 
• Manter desobstruídas as circulações e saídas deste local; 
• Utilizar Equipamento de Proteção Individual (vestuário de proteção, luvas, máscaras, 

sempre que necessário); 
• Não fumar neste local; 
• Manter a sala organizada, limpa e arrumada; 
• Não permitir a presença de materiais não essenciais ao funcionamento das salas; 
• Assegurar a rotulagem, o acondicionamento, o armazenamento e as condições de 

utilização dos produtos químicos, de acordo com as respetivas Fichas de Dados de 
Segurança; 

• Verificar regularmente o funcionamento dos equipamentos e o estado das instalações 
(conservação e limpeza) e comunicar de imediato qualquer anomalia; 

• Assegurar de imediato a realização das reparações necessárias, efetuadas por pessoal 
habilitado; 

• Não efetuar trabalhos perigosos sem a devida autorização de trabalho; 
• Não realizar instalações elétricas provisórias sem autorização prévia do Responsável 

da Manutenção/Delegado de Segurança, que somente poderão ser efetuadas por 
técnico habilitado; 

• Informar o Delegado de Segurança (4664) se detetar qualquer deficiência nos 
equipamentos existentes ou nos sistemas de proteção contra incêndios (Extintores, 
detetores de incêndio, botoneiras de corte, blocos autónomos de emergência, etc.). 

A
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• Dirija-se ou telefone para o Posto de Segurança (4222), informando da ocorrência. 
• Pressione o botão manual de alarme mais próximo. 
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• Se possível, cortar a corrente elétrica; 
• Tente extinguir o incêndio com os Extintores colocados na zona, sem correr riscos; 
• Assegurar o corte prévio de energia no espaço, antes de utilizar água para combate ao 

incêndio, com recurso às bocas-de-incêndio; 
• Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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• Se possível, feche a válvula de corte de gás; 
• Não acionar equipamentos que se encontrem no local; 
• Ter em conta as indicações da ficha de dados de segurança; 
• Se for possível, areje o espaço abrindo portas e janelas que ligam o local ao exterior; 
• Promover a evacuação da área, se pertinente; 
• Impedir a aproximação ou circulação nas proximidades de equipamentos ou quaisquer 

objetos ou elementos que possam constituir uma potencial fonte de ignição; 
• Coloque-se em segurança até à chegada das Equipas de Emergência. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
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FASE INSTRUÇÕES 
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• Se ocorrer um derrame: 

• Afaste as possíveis fontes de ignição. 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Limpe de imediato o produto derramado, recorrendo aos materiais absorventes 

disponíveis no laboratório; 
o Não utilize materiais combustíveis (papel, etc.),  

• Caso não tenha conhecimentos técnicos adequados afaste-se do local. 
 

• Caso seja necessário proceder à limpeza do produto químico tóxico: 
• Utilize o equipamento de proteção individual adequado que se encontra disponível 

(bata, luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, calças e calçado fechado). 
• Utilize o kit de limpeza de derrames que se encontra disponível (almofada e tecidos 

absorventes próprios para químicos e saco plástico). 
o Coloque a almofada absorvente sobre a área de maior derrame. 
o Coloque o tecido absorvente à volta da almofada. Se necessário vá 

mudando a posição da almofada até todo o líquido estar absorvido. 
o Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito 

e feche o saco.  
o Coloque o saco plástico fechado num dos caixotes verdes disponíveis. 
o Feche o caixote verde e remova-o para o local adequado. 

• Abra as portas e janelas da ala para o exterior de forma a evacuar possíveis 
vapores tóxicos para o exterior. 

• No caso de ser um agente químico inócuo deve limpar o derrame com material 
absorvente e de seguida com água e detergente. 
 

• Se o derrame afetou algum colaborador retire a roupa que ficou afetada. 
• Lave a área afetada com água corrente utilizando o chuveiro de emergência ou o 

lava-olhos caso tenha afetado os olhos. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada apresenta atividade 

radioativa. 
o Em caso afirmativo continue a descontaminar a área usando material 

absorvente e “Count-Off”. 
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• No caso de ser um agente biológico inócuo (nível 1) deve limpar o derrame com 
material absorvente e de seguida com água e detergente. 

 
• No caso de ser um agente biológico de nível 2 (Salas BSL-2): 

• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
 

• Caso seja necessário proceder à limpeza do derrame contento o agente de nível 2: 
• Siga os procedimentos “Atuação em Caso de Derrame”. 
• Coloque detergente (ANIOS) na almofada absorvente e coloque-a sobre a área de 

maior derrame. 
o Coloque o tecido absorvente, embebido em ANIOS, à volta da almofada.  
o Coloque o material absorvente no saco plástico providenciado para o efeito 

e feche o saco.  
o Autoclave o material. 
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Toda a exposição às radiações deve ser reduzida a um mínimo possível, recorrendo a 3 
procedimentos: 

• Afastamento da fonte de radiação; 
• Limitação do tempo de exposição; 
• Atenuação da intensidade do campo de radiações, interpor barreiras de proteção; 

- As ações a ter em conta, para além da delimitação e sinalização duma zona de 
segurança, devem efetuar-se sempre com o auxílio de monitores de radiações, em 
bom estado de funcionamento. 
 
 

• No caso de um derrame contendo material radioativo: 
• Mantenha a calma; no IGC, a quantidade de isótopos radioativos utilizados é baixa. 
• Afaste as possíveis fontes de ignição; 
• Evite qualquer contacto com o produto derramado. 
• Avise os colaboradores presentes para abandonarem a área afetada. 
• Controle a saída dos colaboradores de forma a garantir que ninguém pisa o produto 

químico derramado. 
• Verifique com a ajuda de um Geiger se a área afetada pelo derrame apresenta 

atividade radioativa. 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
DELEGADO DE SEGURANÇA 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• É o responsável pela operacionalização do Plano de Segurança Interno. 
• O DS assume as funções do RS em caso de ausência ou impedimento deste último. 
• Assegurar o bom funcionamento e estado de prontidão dos diversos equipamentos e 

sistemas essenciais à segurança e rapidez da evacuação, e da intervenção dos 
socorros externos. 

• Garantir a execução do Programa Anual de Formação no âmbito da Segurança e 
Ambiente. 

• Assegurar que a revisão atualizada do Plano de Emergência Interno está 
permanentemente disponível no Posto de Segurança em duas cópias (2), uma das 
quais se destina às Equipas de Socorro Externas. 
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• Avaliar a situação de emergência no local do sinistro; 
• Dar indicações à EM para desligar o sistema de ventilação e condicionamento de ar na 

zona e para cortar a energia elétrica da área; 
• Se praticável, tentar retirar materiais combustíveis da proximidade do incêndio; 
• Manter informado o RS sobre a evolução do sinistro, sobre a necessidade de promover 

uma evacuação total ou parcial e sobre a necessidade de solicitar ajuda externa; 
• Coordenar a intervenção das Equipas de Emergência; 
• No caso de o acidente envolver, ou poder vir a estar na origem de libertação de 

substâncias perigosas (agentes químicos, biológicos e radioativos) ou, outros acidentes 
envolvendo zonas perigosas, utilizar os dados e informações disponíveis nos cenários 
de acidentes tipo, para efetuar uma estimativa inicial da extensão do acidente e das 
possíveis consequências, em articulação com o RS e Gabinete de Crise; 

• Garantir a execução das ações preconizadas pelo RS no sentido de minimizar os seus 
efeitos na Natureza, bem como, do envolvimento das Equipas de Emergência; 

• Reporte ao RS/Posto de Segurança eventuais constrangimentos (ex.: falha de 
funcionamento de instalações técnicas e equipamentos de segurança, caminhos de 
evacuação obstruídos) e caso considere que atendendo às características e dimensão 
da emergência, esta pode ser declarada incontrolável, comunique a necessidade de dar 
o alerta imediato aos organismos de apoio externos; 

• Dar instruções aos fornecedores de serviços e visitantes presentes, através do Posto 
de Segurança; 

• Em função da situação ou caso seja previsível que a segurança das pessoas, das 
instalações e as operações de combate ao sinistro possam estar comprometidas 
declarar o nível 3 de emergência. 

 
Em caso de ameaça de bomba ou deteção de pacote suspeito, solicitar de imediato a 
avaliação da Polícia, seguindo as suas instruções, que poderão passar pela evacuação 
total dos edifícios. 
 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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• Assegurar a atuação em segurança das Equipas de Emergência, atendendo à Ficha de 
Dados de Segurança do produto, garantindo a: 
• Utilização dos equipamentos de proteção individual adequados ao produto; 
• Afastar quaisquer fontes de ignição (ex.: fontes de calor, fricção) e não utilizar o 

telemóvel na área; 
• Definir um perímetro de segurança impedindo qualquer acesso ao espaço; 
• Disponibilidade de absorventes apropriados para conter o derrame; 
• Acondicionamento e encaminhamento adequado dos resíduos perigosos; 
• Limpeza da zona com produto adequado; 
• Ventilação natural da área (se recomendada). 
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• Dar instruções à EM para cortar a energia e o gás na área; 
• Assim que considerado seguro, convocar as equipas ao local para: 

• Averiguar a necessidade de prestar primeiros socorros; 
• Proceder à evacuação parcial na zona afetada; 
• Averiguar da existência de focos de incêndio; 
• Identificar danos que possam conduzir à queda de estruturas; 
• Verificar o funcionamento de instalações técnicas, equipamentos e sistemas de 

segurança. 
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o • Dar instruções à Equipa de Manutenção para cortar a energia e a água na área e ainda, 

conforme aplicável, nos espaços inferiores e contíguos; 
• Se possível tentar limitar a dispersão de água através da colocação de 

barreiras/absorventes; 
• Se necessário, contactar os bombeiros para auxílio no escoamento da água. 
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• Convoque as Equipas de Emergência para atuação nas diversas valências, 
nomeadamente, as seguintes: 
• Corte de energia, ventilação, água, gás e gasóleo; 
• Existência de pessoas retidas, incluindo em elevadores; 
• Resgate ou transporte pessoas de locais perigosos; 
• Prestação de primeiros socorros; 
• Interdição de zonas perigosas (ex.: zonas inundadas com elementos em tensão); 
• Identificação de danos em estruturas com perigo de queda; 
• Auxílio à evacuação ou reunião dos ocupantes em local considerado seguro; 
• Existência de focos de incêndio; 
• Indícios de fuga de gás ou danos na rede de distribuição; 
• Verificação do funcionamento de instalações técnicas e equipamentos e sistemas 

de segurança. 
Nota: em caso de sismo grave ter presente que o auxílio dos organismos de apoio externos 
pode ser demorado devido ao elevado número de solicitações ou estar impossibilitado, por 
queda de estruturas na via. 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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• Convocar a Equipa de Primeiros Socorros e prestar o apoio necessário para avaliar a 
segurança do local, se necessário, para assegurar o transporte da vítima; 

• Assegurar o acompanhamento das vítimas, enquanto se aguarda a chegada dos 
socorros externos; 

• Se necessário, convocar as Equipas de Emergência para auxiliar a Equipa de Primeiros 
Socorros em situações de múltiplas vítimas; 

• Atender com prontidão às solicitações dos socorros externos, incluindo no que se refere 
ao estabelecimento de pontos de triagem de vítimas. 
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• Na ausência do RS, o DS poderá ser designado para rececionar os socorros externos. 
• À chegada dos Meios de Socorro Externos estabelecer contacto com o Comandante 

das Operações de Socorro (COS), encaminhando-os para o local do sinistro, 
entregando-lhes cópia das Plantas de Segurança e das especificidades da situação: 
• Locais que requerem intervenção imediata por estarem incontroláveis, por 

implicarem o resgate de pessoas ou a assistência a vítimas; 
• Localização das Equipas de Emergência em atuação; 
• Pessoas bloqueadas e percursos de evacuação intransitáveis; 
• Meios materiais utilizados/ações implementadas; 
• Corte de energia e fluidos realizados; 
• Áreas críticas (ex.: locais de risco C, riscos específicos, …). 
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• Após a emergência o DS deve colaborar com o RS e os elementos pertinentes nas 
ações para retomar a normalidade: 
• Providenciar para que o restabelecimento da energia ou das ligações elétricas só 

seja efetuado após inspeção por técnico competente; 
• Garantir a desobstrução e reparação das áreas afetadas;  
• Garantir o fornecimento de utilidades (eletricidade, água, gás natural, …); 
• Adotar as medidas de segurança na ótica da prevenção de situações similares; 
• A adoção de medidas de minimização dos impactes ambientais causados, 

nomeadamente as relativas à gestão e destino dos resíduos gerados pela 
emergência; 

• O relato interno da ocorrência e o respetivo ponto de situação, através da apresentação 
de Relatório do Incidente/Sinistro. 
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• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Mantenha a calma e dê instruções de forma clara, objetiva e faseada, confirmando o 

seu cumprimento e a sequenciação necessária à execução das ações em segurança 
(ex.: cortar a energia antes de proceder ao combate a um incêndio com água). 

• Manter o controlo permanente da situação e garantir que a informação recolhida é 
credível; 

• Após o Fim da Emergência fazer uma inspeção à área sinistrada com o Comandante 
das Operações de Socorro (COS). 

• Conhecer perfeitamente o PEI/PSI. 
 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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 • Assegurar apoio técnico, designadamente, no que se refere às instalações técnicas, 

equipamentos e sistemas de segurança; 
• Dado o conhecimento aprofundado das instalações, proceder aos cortes de energia e 

fluidos, de acordo com as necessidades; 
• Atuar em articulação com as restantes Equipas de Emergência (ex.: controlo de 

equipamentos, transporte de materiais etc.), prestando o apoio necessário; 
• Apoiar na realização das ações de reposição da normalidade. 
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• Se necessário e por decisão do DS, garantir a execução de ações de apoio técnico, 
nomeadamente: 
• Corte de energia elétrica; 
• Corte do sistema de ventilação/ar condicionado da zona; 
• Corte da alimentação de gases inflamáveis /comburentes em utilização; 
• Verificar eventuais anomalias em equipamentos nevrálgicos (ex.: grupo eletrogéneo 

de emergência); 
• Manobra dos controladores dos circuitos funcionais e dos processos integrados nas 

instalações; 
• Movimentação de equipamentos/materiais ou viaturas; 
• Outras que se considerem relevantes. 

• Manter informado o DS sobre as ações executadas; 
• Se for designado para tal efetuar a receção dos meios de socorro externo; 
• Seguir as instruções do DS/Comandante de Socorro Operacional (COS). 
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• Em articulação com o DS verificam o estado das instalações técnicas e 
equipamentos/sistemas de segurança; 

• Colaboram na avaliação de danos e dos meios técnicos necessários, designadamente, 
para proceder à reposição de energia, água e gás; 

• Colaboram na limpeza e reposição dos meios materiais utilizados, designadamente, os 
de combate a incêndio, reportando eventuais danos ou deficiências de funcionamento; 

• Colaboram na reposição dos meios materiais utilizados e da operacionalidade das 
instalações técnicas e dos equipamentos e sistemas de segurança; 

• Transmitem informações úteis para análise da capacidade de resposta a emergências 
pelo DS/RS. 
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• Não entre em pânico;  
• Mantenha a calma; 
• Não grite, nem corra; 
• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Conhecer o PEI/PSI. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 



 

 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção  

 
 
 

Pág. 
1 de 3 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
EQUIPA DE EVACUAÇÃO 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 

A
TR

IB
U

IÇ
Õ

ES
 

• Assegurar a desobstrução dos caminhos de evacuação; 
• Assegurar que as saídas estão desimpedidas e operacionais; 
• Promover a evacuação organizada e em segurança dos ocupantes para local seguro; 
• Atuar em articulação com as restantes Equipas de Emergência, designadamente, ao 

nível da evacuação dos ocupantes, promovendo o seu encaminhamento pelos 
caminhos de evacuação e saídas; 

• Promover a organização e a contagem de pessoas presentes no ponto de encontro; 
• Garantir que a evacuação em cada área do edifício é efetuada na totalidade e transmitir 

as informações relevantes do estado da evacuação ao DS/COE. 
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• Em caso de perigo iminente, dê ordem de evacuação local dos espaços e articule a sua 
atuação com as restantes Equipas de Emergência; 
Nota: perante uma ocorrência que possa representar risco para os ocupantes da sua 
área ou piso, tem autonomia para dar ordem de evacuação imediata da área, para local 
seguro no mesmo piso ou para o exterior do edifício. 

• Após ouvirem ordem de evacuação ou o sinal de alarme para evacuação geral, 
coordenar a saída das pessoas presentes nas áreas ocupadas para o Ponto de 
Encontro; 
• Na ausência de outras indicações recebidas, encaminhar os ocupantes pelos 

caminhos de evacuação normais indicados nas plantas de segurança em direção 
ao ponto de encontro. Caso tal não seja viável, seguir pelos caminhos de 
evacuação alternativos. 

• Garantir que ninguém fica preso nas diversas áreas pelo que deve verificar todos os 
espaços para concretizar este objetivo; 

• Não esquecer os visitantes e prestadores de serviços que se encontrem nas 
instalações; 

• No caso de suspeitar de que alguma pessoa se encontra na zona afetada e 
eventualmente em dificuldades contactar imediatamente o DS/COE; 

• Preste particular atenção e auxílio a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, 
grávidas, pessoas sensíveis/ansiosas, crianças e idosos eventualmente presentes; 

• Na suspeita ou confirmação de incêndio, antes de abrir uma porta verifique com as 
costas da mão se: 
• Estando a porta fechada observa a saída de fumos; 
• A porta (junto à orla e à volta do puxador metálico) está quente, sendo indicativo de 

fogo no interior do espaço.  
o Nesta situação não abra a porta e procure outra saída alternativa.  
o Caso não haja outra saída disponível assinale a sua presença com barulho 

e batidas. 
• Abra lentamente a porta de saída do espaço e verifique se o caminho está livre de 

fumos ou obstáculos que condicionam ou impeçam a circulação;  
• Se houver fumo caminhe agachado, se possível, com um tecido sobre a boca e 

nariz; 
• Não permita a utilização do elevador e direcione os ocupantes pela escada; 
• Não permita que ninguém volte para trás; 
• Dependendo da dimensão do espaço, dê indicações para que a circulação se processe 

preferencialmente em fila e em pares, de modo a permitir a circulação das equipas 
internas ou de socorro externas. 
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• Orientar os ocupantes para a saída e auxiliar os ocupantes que necessitem de apoio e 

dirigir-se ao ponto de encontro; 
 

• No ponto de encontro efetue a compilação de toda a informação e comunicação ao 
DS/COE, designadamente, sobre: 
• As áreas evacuadas; 
• Se existem pessoas em falta e a sua possível localização; 
• Se existem pessoas que não estão no ponto de encontro porque tiveram de receber 

apoio; 
• Se existem pessoas que se recusaram a sair do espaço ou que abandonaram o 

grupo em evacuação, não sendo possível garantir que saíram do edifício. 
• Não permitir o abandono do ponto de encontro. Caso alguém tenha de se ausentar é 

necessária a autorização prévia de um elemento da Equipa. 
 

Ao receber indicação de fim de emergência: 
• Apoiam o regresso dos ocupantes ao edifício, verificando o estado dos caminhos de 

evacuação; 
• Transmitem informações úteis para análise da capacidade de resposta a emergências 

pelo DS/COE. 
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• Não entre em pânico;  
• Mantenha a calma; 
• Não grite, nem corra; 
• Tranquilizar as pessoas, durante a evacuação, fundamentalmente com a sua postura, 

que deve ser calma, mas determinada; 
• Evitar que comecem a correr, se necessário com firmeza, mas cordialmente; 

 
• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Estes elementos devem ter formação e treino adequados às funções a desempenhar. 
• Conhecer o PEI/PSI. 

 
 



 

 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção  

 
 
 

Pág. 
1 de 5 

Setembro 2019 
Revisão: 1 

INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
EQUIPA DE INTERVENÇÃO 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 

A
TR

IB
U

IÇ
Õ

ES
 

• Executar as ações de confirmação de uma situação de alarme e de intervenção, sem 
correr riscos, a pedido do DS/PSeg, utilizando os meios disponíveis. 

• Atuar em articulação com as restantes Equipas de Emergência 
• Seguir as instruções do DS/COE. 
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Caso seja convocado para confirmar uma situação de alarme, preferencialmente, com outro 
elemento da Equipa de Emergência: 
• Interrompa os trabalhos que possam ocasionar agravamento da situação ocorrida; 
• Adote os procedimentos de segurança aplicáveis, na aproximação ao espaço, em 

particular, em caso de incêndio ou fuga de gás combustível; 
• Estabelecer medidas preventivas, de acordo com as instruções do DS; 
• Reporte regular ao DS da evolução da situação; 
• Caso não existam condições de segurança para intervir (ex.: em caso de incêndio), 

reporte a situação ao DS/PSeg, dê ordem de evacuação da área e feche (sem trancar) 
as portas, em especial, as portas corta-fogo, para proteção dos espaços; 
• Seguir as instruções do DS e aguardar a chegada dos socorros externos em local 

afastado considerado seguro. 
• Os elementos da equipa têm autoridade para dar ordem de Evacuação Local ou 

Parcial. 
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 • Execute a intervenção de modo a debelar a emergência ou a controlar a sua 
propagação com meios de 1ª intervenção; 

• Afastar ou extinguir todas as fontes de ignição; 
• Atue de modo a prevenir a ocorrência de danos pessoais e/ou materiais e de forma 

organizada até à chegada dos reforços; 
• Deve utilizar, tanto quanto possível, equipamento de proteção individual; 
• Manter o ataque continuado ao sinistro até à sua extinção e/ou até à chegada dos 

meios de socorros externos ou falta de material. 
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• Confirmar com a EAT se foi efetuado o corte de energia e de gás (se aplicável) na área; 
• Deslocar-se ao local da emergência para verificar a existência de incêndios, 

inundações, derrames ou fuga de produtos perigosos; 
• Se houver danos estruturais graves, abandonar de imediato a área; 
• Interditar as áreas com grandes estragos e a aproximação a estruturas danificadas (ex.: 

com fita sinalizadora); 
• Reportar ao DS e intervir de acordo com a situação.  

• Se não for possível extinguir/controlar a emergência comunicar de imediato ao DS; 
 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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• Interditar a área num raio de segurança em todas as direções; 
• Tentar fechar, se possível, as válvulas que permitam controlar a fuga, mas não correr 

riscos; 
• Afastar ou extinguir todas as fontes de ignição; 
• Dispersar as pessoas e mantê-las afastadas da zona de risco, 
• Se possível/aplicável, proceder à ventilação natural do espaço. 
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Cuidados necessários durante a contenção do derrame: 
• Evitar o contacto do contaminante com o vestuário, pele e mucosas oculares; 

• Usar o vestuário de proteção química. 
• Evitar a inalação dos vapores emitidos pelo contaminante.  

• Usar a proteção respiratória adequada; 
• Usar luvas e calçado adequados; 
• Em caso de contaminação do vestuário de proteção, estes deverão ser removidos e 

encaminhados para descontaminação. 
 

Procedimentos a adotar: 
• Limitar/conter o derrame pela aplicação de material absorvente; 
• Remoção do material absorvente contaminado para recipientes ou contentores 

apropriados. Encaminhamento para eliminação em segurança; 
• Ventilar o local no sentido de facilitar a diluição dos vapores inflamáveis ou tóxicos 

provenientes do derrame; 
• Lavar a área afetada com água em abundância.  
• Ventilar naturalmente a área (se recomendado). 
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o • Confirmar com o EAT se foi efetuado o corte de energia e água na área e ainda, 
conforme aplicável, nos espaços inferiores e contíguos; 

• Se possível tentar limitar a dispersão de água através da colocação de 
barreiras/absorventes; 

• Colaborar com a EAT nas ações de aspiração ou escoamento da água, com os meios 
disponíveis; 

• Se necessário, aguardar a chegada dos bombeiros para auxílio no escoamento da 
água. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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• Atuar em articulação com as restantes equipas e sob a coordenação do DS, no que se 
refere à: 
• Confirmar se a EAT já procedeu ao corte de energia e de gás; 
• Procura de pessoas feridas e promover a sua assistência pela Equipa de Primeiros 

Socorros; 
• Procura de pessoas bloqueadas e, se possível, tentar proceder ao respetivo 

resgate em segurança; 
• Existência de focos de incêndio e respetivo combate; 
• Existência de derrames e fugas de produtos de perigosos e procurar 

eliminar/controlar a situação e/ou condicionar de imediato o acesso ao local; 
• Identificação de zonas perigosas (ex.: zonas inundadas com elementos em tensão); 
• Identificar danos estruturais graves e condicionar de imediato o acesso ao local 

(ex.: com fita sinalizadora); 
• Verificar o funcionamento de instalações técnicas e equipamentos e sistemas de 

segurança. 
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• Limitar as saídas ou as fontes de fuga, de forma a restringir a propagação dos 
microrganismos, limitando o risco; 

• Cumprir as determinações do DS e Órgãos de Comando das Entidades de Socorro 
Externo (ex. ANPC, DGS, INEM, PSP). 

• Nota: não esquecer de utilizar o equipamento de proteção respiratória e o vestuário de 
proteção integral. 
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• Utilizar o equipamento de proteção respiratória e o vestuário de proteção integral; 
• Isolar a zona com a sinalização apropriada;  
• Proceder à evacuação de todo o pessoal fora da zona afetada. 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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• Cumprir as instruções transmitidas pelo DS, tendo presente as seguintes precauções 
de segurança: 
• Em caso de deteção de pacote suspeito, não tocar ou mover o pacote, nem permitir 

que outrem o faça, afastando os ocupantes da área sem referir o teor da 
emergência; 

• Afastar os ocupantes da área, sem nunca referir o teor da Emergência, 
encaminhando-os para o Ponto de Encontro; 

• Permanecer nas proximidades, embora em local seguro, para o caso de o artefacto 
explodir; 

• Se necessário, apoiar a EAT nas ações de corte de energia, água e gás e na 
interrupção do funcionamento de instalações técnicas (ex.: gerador de emergência, 
ascensores); 

• Reportar de imediato ao DS/PSeg. 
• Quando o DS chegar ao local assumirá o comando da situação. Siga as suas 

instruções. 
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a • Se detetar feridos ou pessoas soterradas: 

• Informe de imediato o PSeg indicando a sua localização e gravidade; 
• Mantenha-se junto dos sinistrados desde que estejam garantidas condições de 

segurança; 
• Se for capaz, sem perigo, de os começar a libertar, tente fazê-lo retirando os 

escombros um a um, começando pelo de cima. Não se precipite, não agrave a 
situação dos feridos ou a sua própria; 

• Promover o acesso seguro da EPS ao local onde a vítima se encontra; 
• Se necessário, apoiar a EPS nas ações de: 

• Acompanhamento da vítima em determinado local; 
• Transporte da vítima para local seguro; 
• Apoiar as ações de triagem em caso de múltiplas vítimas. 
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• Interromper os trabalhos que possam ocasionar agravamento da situação ocorrida; 
• Estabelecer medidas preventivas, de acordo com as instruções do DS. 
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• Após a chegada dos socorros externos e cumprir as instruções que lhe forem 
transmitidas. 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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FASE INSTRUÇÕES 
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• Em articulação com o DS verificam o estado das instalações técnicas e 
equipamentos/sistemas de segurança; 

• Colaboram na limpeza e reposição dos meios materiais utilizados, designadamente, os 
de combate a incêndio, reportando eventuais danos ou deficiências de funcionamento; 

• Transmitem informações úteis para análise da capacidade de resposta a emergências 
pelo DS/RS. 

 

R
EC

O
M

EN
D

A
Ç

Õ
ES

 

• Não entre em pânico;  
• Mantenha a calma; 
• Não grite, nem corra; 
• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Estes elementos devem ter formação e treino adequados às funções a desempenhar. 
• Conhecer o PEI/PSI. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA 
EQUIPA DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

 

FASE INSTRUÇÕES 
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• Prestar socorro a pessoas vítimas de lesão, ferimentos, doença súbita, intoxicação, 
alterações comportamentais (ex.: pânico, ansiedade) ou outra afetação da saúde, 
incluindo, as decorrentes de outras situações de emergência (ex.: incêndio, 
derrames/emissões, sismo etc.) 

• Promover o transporte das vítimas para local seguro e, se pertinente, assegurar o seu 
acompanhamento para a unidade de saúde; 

• Atuar em articulação com as restantes Equipas de Emergência, designadamente, para 
garantir o acesso seguro ao local da emergência ou a proteção da vítima. 
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• Prestar os primeiros socorros a eventuais vítimas do sinistro de acordo com os seus 
conhecimentos; 

• Avalie a capacidade de deslocação da vítima; 
• Se a permanência no local representar um risco de vida, solicite apoio para 

transportar a vítima para local seguro; 
• Se a vítima tiver ficado afetada pela exposição a produto químico perigoso, se 

necessário, solicite e proceda de acordo com as indicações da Ficha de Dados de 
Segurança; 

• Informar de imediato o DS sobre:  
• O estado físico e o número de pessoas afetadas; 
• A necessidade de intervenção de meios de socorro externos de Emergência 

Médica; 
• Outras informações relevantes. 

• Em situação de múltiplas vítimas, solicite ao DS/PSeg o reforço da EPS e defina 
prioridades de socorro de acordo com o estado das vítimas. 

• Colabore com a EEv no encaminhamento de pessoas grávidas, com mobilidade 
reduzida, portadoras de deficiência ou outras particularidades. 

• Acompanhe a vítima até à sua entrega às equipas dos socorros externos, transmitindo-
lhes a informação técnica relevante sobre o seu estado e a assistência prestada. 
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• Comunique as necessidades de reposição dos meios materiais utilizados, 
designadamente, no que se refere ao conteúdo da mala de primeiros socorros; 

• Deposite os resíduos contaminados com fluidos corporais nos respetivos contentores; 
• Transmita informações úteis para análise da capacidade de resposta a emergências 

pelo DS/DPEI 
• Transmitem informações úteis para análise da capacidade de resposta a emergências 

pelo DS/RS. 
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 Se precisar de esclarecimentos de como proceder, reporte ao DS a necessidade de contactar o 
N.º Europeu de Emergência 112, para obter informações junto do operador, entrando em 
contacto direto com este. 
 
• Não entre em pânico; mantenha a calma; 
• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Estes elementos devem ter formação e treino adequados às funções a desempenhar. 
• Conhecer perfeitamente o PEI/PSI. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico 
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GABINETE DE CRISE 
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 • Apoia o RS na coordenação das operações em emergência. 

• Assegurar o apoio logístico das operações. 
• Promover a recolha, compilação, registo e análise de informações. 
• Assegurar a comunicação externa e interna em situação de emergência. 
• Transmitir informação relevante à comunicação social e autoridades de emergência 

adequadas: forças policiais, bombeiros, proteção civil municipal e familiares, em 
articulação com o RS. 
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• Após convocação pelo RS, reunir no Posto de Segurança; 
• Assessorar o RS na gestão da emergência e prestar apoio logístico; 
• Assegurar que o fornecimento/chegada de materiais/serviços não essenciais seja 

cancelado; 
• Compilar e analisar as informações disponíveis: 

• Local da emergência e perspetivas de afetação de áreas adjacentes e respetivas 
implicações em termos humanos, técnicos e de agravamento da emergência; 

• Equipas a assegurar a intervenção e respetivos meios disponíveis e em utilização; 
• Disponibilidade de gasóleo para funcionamento do gerador; 
• Constrangimentos à evacuação dos ocupantes e sua permanência nos pontos de 

encontro (ex.: necessidade de proteção do sol, da chuva, do frio ou calor, 
fornecimento de bebidas, ou agasalhos, necessidade de alteração do ponto de 
encontro etc.); 

• Existência e estado de vítimas e os contactos dos respetivos familiares; 
• Análise técnica no que respeita à continuidade da atividade do IGC, ações de 

minimização de danos ou transferência de serviços e equipamentos a implementar. 
• No local onde ocorrer a emergência providencie a remoção total dos resíduos gerados 

(cinzas e outros resíduos gerados pela emergência) e efetuado o seu devido 
acondicionamento; 
• Prevenir a contaminação de águas pluviais e residuais domésticas com cinzas e 

outros resíduos gerados durante a emergência, evitando a sua entrada nas redes 
de coletores; 

• Garantir que são cumpridos os procedimentos legais de gestão de resíduos. 
• Definir planos de atuação específicos para emergências de natureza especial; 
• Avalie, juntamente com o RS, a capacidade de resposta interna e a eventual 

necessidade de dar o alerta aos socorros externos; 
• Informar a Comunicação Social e outras entidades exteriores sobre o desenvolvimento 

da situação, de acordo com as instruções recebidas do RS; 
• Efetuar as comunicações obrigatórias às entidades públicos em caso de acidente 

mortal, qualquer acidente que envolva fontes radioativas ou agentes biológicos. 
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• Cumprir com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Garantir que a informação recolhida é credível; 
• Ter lista contactos úteis: meios de comunicação prioritários, interlocutores privilegiados 

(media locais) e outras entidades representantes de setores locais estratégicos; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Conhecer o PEI/PSI. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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FASE INSTRUÇÕES 
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Em situação de emergência que requeira a coordenação das ações constitui-se o COE, 
onde se reúnem o RS, o GC, o Vigilante no PSeg e eventuais representantes dos socorros 
externos. 
 
Os vigilantes presentes no PSeg: 
• Rececionam, registam e comunicam alarmes de emergência (vias presencial ou 

telefónica ou do sistema automático de deteção de incêndio); 
• Rececionam e transmitem informações e instruções, conforme solicitado e necessário à 

articulação dos eventos em desenvolvimento; 
• Efetuam registos cronológicos dos principais eventos; 
• Asseguram o controlo de acessos aos espaços; 
• Conhecem e sabem operar com os equipamentos existentes no PSeg; 
• Informam o DS sobre qualquer anomalia que possa vir a provocar uma emergência ou 

que possa reduzir a segurança da evacuação; 
• Asseguram a organização do chaveiro de segurança após a sua utilização. 
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Alarme inicial: 
• Se lhe for comunicada a ocorrência de uma situação de Emergência, solicite os 

seguintes dados: 
• Identificação do autor da chamada; 
• Lugar exato do sinistro; 
• Tipo e dimensão aparente da Emergência. 

• Em situação de alarme instrumental de incêndio na CDI: 
• Quando aplicável, selecionar uma das câmaras de CCTV que abranja a área; 
• Comunicar com um elementos da E1I do edifício e com o DS para confirmação do 

alarme no local; 
• Aguardar por instruções. 
Alarme Restrito: 
• Transmitir de imediato toda a informação via telefone da rede fixa ou pessoalmente 

ao(s): 
• DS; 
• EI; 
• Restantes elementos da estrutura do PSI, por ordem do DS; 

• Aguarde instruções. 
Alarme Geral: 
• O Alarme Geral será transmitido em todos os edifícios pelas sirenes de alarme. Caso 

exista falha na atuação das sirenes, o alarme será efetuado de forma telefónica ou 
mensageiro. 

Alerta 
• O Alerta será transmitido aos Socorros Externos por telefone; os contactos de dos 

organismos de apoio encontram-se afixados no PSeg. 
Fim da emergência 
• Dependente das consequências da emergência, serão utilizadas os meios disponíveis 

(Rede Fixa, Móvel, mensageiro, outro). 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico; CDI – Central de Deteção de Incêndio 
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• Perante uma situação de alarme, transmitir de imediato a informação a um membro da 
EI e ao DS no sentido de confirmar a existência do Alarme; 

• Em situação de alarme confirmado, transmitir o alerta aos Bombeiros e, em função da 
gravidade e tipo de sinistro, aos demais meios de socorro externos necessários, 
mediante ordens do DS/COE; 

• Receber e difundir todos os alarmes; 
• Estabelecer e manter canais de comunicação entre os diversos intervenientes no 

controlo da emergência, nomeadamente o DS/COE; 
• Interromper todas as comunicações não relacionadas com as ações de Controlo da 

Emergência; 
• Coordenar a entrada de pessoas e meios de socorro exteriores através do Posto de 

Segurança; 
• Cumprir instruções do DS/COE e do Comando dos Socorros Exteriores. 
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 - Nota: fora do horário normal de funcionamento, sendo o número de elementos presentes 

reduzido e antecipando que a resposta interna seja insuficiente, por prevenção que o alerta 
aos socorros externos seja transmitido o quanto antes. 
 
• Emite o alerta aos Socorros Exteriores; 
• Contacta o DS/ RS ou seus substitutos e aguarda instruções; 
• Se tiver recebido ordem para a Evacuação Parcial ou Geral, registar essa informação e 

acionar o sistema de alarme; 
• Ao receber informação das áreas totalmente evacuadas, informe o DS. 
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• Não entre em pânico;  
• Mantenha a calma; 
• Não grite, nem corra; 
• Dê as ordens de forma clara e objetiva e garanta o seu cumprimento; 
• Cumpra com os procedimentos estabelecidos nas Instruções Gerais e Particulares; 
• Desempenhar as funções de acordo com a estrutura definida; 
• Conhecer o PEI/PSI. 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência; PSeg – 
Posto de Segurança; EI – Equipa de Intervenção; EPS - Equipa de Primeiros Socorros; EEv – Equipa de 
Evacuação; EAT – Equipa de Apoio Técnico; CDI – Central de Deteção de Incêndio 
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 • Coordenar de forma global a emergência de acordo com a com o estabelecido no PEI. 

• Seguir os procedimentos de atuação em emergência. 
• Avaliar e aprovar as decisões do GC. 
• Garantir as ligações aos Organismos de Apoio Externo. 
• Garantir a implementação das ações corretivas e preventivas propostas no Relatório do 

Incidente/Sinistro, elaborado após o restabelecimento da normalidade. 
• Promover o Programa Anual de Formação no âmbito de Segurança e Ambiente  

A
TU

A
Ç

Ã
O

 
em

 c
as

o 
de

 e
m

er
gê

nc
ia

 

Ao rececionar um alarme de emergência (normalmente proveniente do Delegado de 
Segurança ou do Posto de Segurança) proceda do seguinte modo: 
• Dirigir-se para o Posto de Segurança, ou outro local seguro acordado aquando do 

alarme, que, após ativação do PEI, será constituído no COE; 
• Mantenha-se permanentemente contactável ou solicite que o elemento de substituição 

assuma a função; 
• Mantém estreita comunicação com o DS e acompanha permanentemente a evolução 

da situação; 
• No COE assegure o registo dos eventos relevantes, de modo a poder analisar e alocar 

os meios necessários, 
• Orienta e define as medidas de carácter geral a implementar no IGC; 
• Avaliar, em colaboração com o Delegado de Segurança, o desenvolvimento da situação 

de emergência e decide sobre a necessidade de se efetuar o afastamento das pessoas 
para locais que fiquem fora das potenciais áreas de risco. 
• Garantir a divulgação de informação à Comunicação Social de forma correta e 

organizada, através do GC; 
• Manter um registo de situação para auxiliar na coordenação de todas as operações 

de intervenção e de evacuação necessárias; 
• Efetuar uma estimativa das potenciais consequências do acidente e implementar as 

ações de recuperação necessárias; 
• Em função das informações recebidas, caso seja previsível que a segurança das 

pessoas, das instalações e as operações de combate ao sinistro possam estar 
comprometidas, declare a emergência geral. 

• Analisar com o Gabinete de Crise os impactes na continuidade da atividade do IGC. 
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• Avalie a veracidade da Ameaça, juntamente com o DS e/ou GC; 
• Decida, em função do desenvolvimento da emergência e das informações obtidas junto 

das entidades externas (Forças Policiais), as ações a tomar; 
• Caso entenda que a Ameaça deve ser considerada como real ative o PEI e dê ordem 

de evacuação: 
• Providencie o contacto as Forças Policiais; 
• Preste todo o apoio à evacuação. Transmita informações sobre os percursos de 

evacuação mais seguros, zonas do edifício a evitar, etc.; 
• Siga os Procedimentos de Atuação em caso de Emergência. 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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• Pondere com o DS e com o GC, a necessidade de proceder à evacuação parcial ou 
total dos ocupantes, de acordo com a evolução da emergência, tendo presente os 
seguintes elementos: 
• Segurança dos percursos de evacuação, zonas do edifício a evitar, etc.; 
• Número de ocupantes e presença de público; 
• Segurança do ponto de encontro e eventual necessidade de comunicar a sua 

alteração ou de deslocalizar os grupos presentes. 
• Assegurar a compilação da informação relevante sobre a evacuação dos ocupantes, 

(incluindo para a reportar à chegada dos socorros externos), designadamente sobre: 
• Espaços/pisos em evacuação ou totalmente evacuados; 
• Pessoas ausentes e sua possível localização; 
• Pessoas enclausuradas/retidas em espaços ou ascensores. 

• Em caso de evacuação do Posto de Segurança, encaminhar os ocupantes para o ponto 
de encontro ou outro local seguro. 
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• Manter todos os contactos necessários com Entidades Oficiais; 
• Assegura a receção dos socorros externos, ou alguém nomeado pelo RS, por meio das 

seguintes condições: 
• Localiza-se junto da Portaria, transportando consigo as plantas de segurança; 
• Identifica-se junto do responsável das operações; 
• Transmite as informações pertinentes sobre a emergência e responde às 

solicitações eventualmente efetuadas, nomeadamente: 
o Tipo e indicação do local da emergência; 
o Existência, estado e localização de feridos/vítimas; 
o Áreas ocupadas e/ou estado da evacuação dos ocupantes; 
o Áreas críticas a proteger ou suscetíveis de agravar a emergência; 
o Procedimentos de corte da alimentação de energia, gás, água e ventilação; 
o Meios de intervenção e de abastecimento de água disponíveis. 
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• Quando a situação estiver controlada e terminada declarar o “Fim da Emergência”. 
• Assegurar a minimização dos impactes ambientais nas operações; 
• Garantir as ações para restabelecimento da normalidade; 
• Garanta a elaboração dos relatórios necessários para análise e tomada de decisão 

para evitar a repetição da emergência. 
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• Não entre em pânico;  
• Mantenha a calma; 
• Não grite, nem corra. 

 

IGC – Instituto Gulbenkian da Ciência; PEI – Plano de Emergência Interno; RS – Responsável da Segurança;  
DS – Delegado de Segurança; GC – Gabinete de Crise; COE - Centro de Operações de Emergência 
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14. MATÉRIAS PERIGOSAS 

Este anexo tem por objetivo reunir a informação necessária sobre os produtos químicos 
classificados como perigosos e existentes em quantidades significativas, de forma permanente 
nas instalações. 
 

Substância Perigosa Quantidade Observações 

Gás natural Rede • Alimentação da cozinha e central térmica 

Gasóleo Depósito • Gerador de emergência 

 

As Fichas de Dados de Segurança atualizadas encontram-se disponível nas instalações e 
apresentam-se neste anexo. 



 

página: 1/11Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão: 17.08.2018 data da revisão: 16.08.2018revisão nº: 5

47.0.11

* SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
Revisão substituída: rev. 4
1.1 Identificador do produto:
Nome comercial: GÁS NATURAL
Código Segurança de Produto: COMB-053
Nº CAS:8006-14-2
Número CE:232-343-9
Número de registo REACH Isenta de registo ao abrigo do Anexo V do Regulamento REACH.
1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
Não são aconselhadas as utilizações que não estejam contempladas no ponto seguinte.
Utilização da substância /da mistura: Combustível.
1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
Fabricante/fornecedor:Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.R. Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, PortugalTel.: +351 21 724 25 00
e-mail: reach@galp.com
1.4 Número de telefone de emergência:Nº Nacional de emergência: 112
INEM - Instituto Nacional de Emergência MédicaCentro de Informação AntivenenosTel: 808 250 143Fax: (351) 21 330 32 75

* SECÇÃO 2: Identificação dos perigos
2.1 Classificação da substância ou mistura
Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHS02 chama

Flam. Gas 1 H220 Gás extremamente inflamável.
2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008Substância classificada e rotulada de acordo com o regulamento CLP.
Pictogramas de perigo

GHS02
Palavra-sinal Perigo

continua na pág. 2
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Advertências de perigoH220 Gás extremamente inflamável.
Recomendações de prudênciaP210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Nãofumar.P377 Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança.P381 Em caso de fuga, eliminar todas as fontes de ignição.P403 Armazenar em local bem ventilado.
2.3 Outros perigosAsfixiante por reduzir a concentração do oxigénio.A inalação do produto pode causar dores de cabeça, náuseas e perda de consciência.Riscos de incêndio: pode explodir numa área confinada; pode ser perigoso, nomeadamente a partir de fugas emtubagens subterrâneas, se entrar em drenos.Não está classificado como perigoso para o ambiente.Ver também as secções 11 e 12.
Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: Não satisfaz os critérios PBT.
mPmB: Não satisfaz os critérios mPmB.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes
3.1 Substâncias
CAS: nº e designação8006-14-2 gás natural
Números de identificação
Número CE: 232-343-9
Informação adicional:Composição média de referência:
. GN do Magreb: Metano (84,339%); Etano (9,645%); Propano (2,009%); i-Butano (0,176%); n-Butano (0,235%); i-Pentano (0,031%); n-Pentano (0,027%); C 6+ (0,023%); Azoto (1,957%);Dióxido de Carbono (1,553%).
. GN de Sines: Metano (91,903%); Etano (4,882%); Propano (2,260%); i-Butano (0,360%); n-Butano(0,427%); i-Pentano (0,021%); n-Pentano (0,005%); C 6+ (0,000%); Azoto (0,142%); Dióxido deCarbono (0,000%).
Odorizado com tetrahidrotiofeno (THT).

* SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Avisos gerais:Antes de tentar salvar quaisquer vítimas, isolar a área de todas as potenciais fontes de ignição, desligandoinclusivamente as fontes de alimentação eléctrica, se o puder fazer em segurança.Os socorristas devem estar equipados com equipamento de protecção individual.Garantir uma ventilação adequada e verificar se está presente uma atmosfera segura e respirável antes de entrarem espaços confinados.

continua na pág. 3
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Em caso de inalação:Em caso de sintomas resultantes da inalação de vapor:Remover a vítima para um local sossegado e bem ventilado caso seja seguro fazê-lo, tomando todos os passosadequados de forma a evitar todos os perigos relacionados com o fogo, explosão e inalação para quem efectua osalvamento incluindo a utilização de aparelhos de respiração.Caso a vítima esteja inconsciente e:- sem respirar:Garantir que não existe qualquer obstrução à respiração e administrar respiração artificial por parte de pessoaltreinado.Neste caso, obter assistência médica imediata.- a respirar:
Se necessário, os socorristas deverão ser observados por um médico.Em caso de paragem cardíaca, deve ser aplicada massagem cardíaca externa por pessoal com formaçãoadequada.Aplicar oxigénio, se necessário.Colocar na posição de recuperação.
Em caso de contacto com a pele:Fase gasosa:Não aplicável.
Em caso de contacto com os olhos:Fase gasosa:Não aplicável.
Em caso de ingestão:Fase gasosa:Não aplicável.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Vias de exposição:
InalaçãoA exposição a elevadas concentrações poderá provocar asfixia em consequência da falta de oxigénio.A inalação de altas concentrações pode provocar depressão do sistema nervoso central tendo comoconsequência tonturas, vertigens, cefaleias, náuseas e perda de coordenação motora.A inalação continuada pode provocar a perda de consciência e/ou morte.A perda de consciência pode acontecer sem a manifestação prévia de sintomas aparentes.
Contacto com a pele Não aplicável.
Contacto com os olhos Não aplicável.
Ingestão Não aplicável.
4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessáriosO tratamento deverá ser geralmente sintomático para aliviar quaisquer efeitos.Administrar oxigénio, caso necessário.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios
5.1 Meios de extinção
Meios adequados para extinção:Não tentar extinguir uma fuga inflamada de gás sob pressão. Reduzir e parar o fluxo de gás.Para extinção em ausência de pressão não utilizar água, excepto na forma pulverizada.Utilizar espuma para controlar o incêndio e a sua dispersão - o uso de espuma não extinguirá completamente oincêndio.Água pulverizada (apenas pessoal treinado).Fogos pequenos: pó químico seco ou dióxido de carbono.

continua na pág. 4



página: 4/11Ficha de dados de segurança
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão: 17.08.2018 data da revisão: 16.08.2018revisão nº: 5
Nome comercial: GÁS NATURAL

continuação da pág. 3

47.0.11

Por razões de segurança, meios não recomendados para extinção:Não utilizar jactos de água directos no produto a arder:podem provocar salpicos e espalhar o fogo.A utilização simultânea de espuma e água na mesma superfície deverá ser evitada dado que a água destrói aespuma.
5.2 Perigos específicos da substância ou misturaForma misturas inflamáveis, possivelmente explosivas, com o ar.Os gases provenientes de fugas em tubagens subterrâneas, podem infiltrar-se em drenos, podendo atingir fontesde ignição distantes.Em fugas aéreas, os gases propagam-se facilmente com o vento, dispersando-se em nuvens que podem migraraté fontes de ignição dando origem a retorno de chama.
Propriedades relacionadas: ver secção 9
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndiosEm caso de incêndio, isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do incidente.Não deve ser deve ser tomada qualquer acção que envolva risco pessoal ou sem a formação adequada.Extinguir ou remover todas as fontes de ignição da área de dispersão.Em caso de fugas de gás ou fogo, cortar o fluxo de gás imediatamente, se isso pode ser feito sem risco.Em caso de fuga de gás inflamado, isolar a origem do fogo e deixar arder.Arrefecer os tanques de armazenagem, tubagens e superfícies expostas ao fogo com água pulverizada.
Equipamento especial de protecção:Os bombeiros devem usar aparelhos de respiração autônoma de pressão positiva (SCBA) e um equipamento detraje completo.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
GeralRisco de formação de misturas explosivas ar/gás.Manter afastadas as fontes de ignição. Não fumar.
6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergênciaProvidenciar arejamento e/ou ventilação suficientes.Eliminar todas as fontes de ignição caso seja seguro fazê-lo (por exemplo, electricidade, faíscas, fogos, chamas).Em caso de fuga não inflamada, tentar colmatar a fuga. Não utilizar chamas ou aparelhos eléctricos.Em caso de fuga inflamada, seguir o indicado na secção 5.Tomar medidas contra descargas de electricidade estática.Utilizar ferramentas e equipamentos antideflagrantes.Se ocorrer fuga, com qualquer origem, em espaço confinado, ventilar a zona e evacuar todo o pessoal.Deverão ser efectuadas medidas de explosividade da atmosfera.Evitar a inalação do gás.As pessoas desnecessárias à operação devem ser mantidas afastadas do local de perigo.Controlo da exposição/protecção individual: consultar o capítulo 8.
6.2 Precauções a nível ambiental: O produto não é perigoso para o Ambiente.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:À pressão e temperatura normais a eliminação das fugas ocorre por dispersão na atmosfera.
6.4 Remissão para outras secçõesPara informaçoes sobre uma manipulação segura, ver a secção 7.Para informaçoes referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver a secção 8.Para informaçoes referentes à eliminação, ver a secção 13.

continua na pág. 5
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* SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1 Precauções para um manuseamento seguroAssegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.Instruir o pessoal dos riscos existentes e precauções a observar.Evitar a inalação do gás.
Controlo da exposição/protecção individual: consultar o capítulo 8.
Para obter mais informações relativamente ao equipamento de protecção e às condições operacionais, consultaros Cenários de exposição
Avisos para protecção contra incêndios e explosõesManter afastadas as fontes de ignição. Não fumar.Forma misturas inflamáveis, eventualmente explosivas, com o ar.Perigo de explosão em espaços confinados.Proteger contra descargas electrostáticas.Utilizar ferramentas e equipamentos antideflagrantes.Utilizar ligações de terra, para evitar acumulação de electricidade estática.
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidadesEm reservatórios com ligação à terra, de construção adequada, consoante o tipo de armazenagem do gás, sobpressão ou liquefeito, e em locais de acordo com a legislação em vigor.
    Incompatibilidades de armazenagem: Não armazenar junto de agentes oxidantes fortes.
    Outras condições de armazenagem:Temperatura de armazenagem: variável com a fase do produto e a pressão de armazenagem.
7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s) Ver subsecção 1.2.

* SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual
8.1 Parâmetros de controlo
    Valores limite de exposição ocupacional a monitorizar:De acordo com a NP 1796/2014, Anexo F - Teor mínimo de oxigénio:- O requisito mínimo de oxigénio de 19,5% ao nível do mar (148 torr (ca. 148 mmHg, 0ºC) pO2, ar seco)proporciona uma quantidade adequada de oxigénio para a maior parte das actividades e inclui uma margem desegurança. Contudo, a margem de segurança diminui significativamente com o aumento de altitude uma vez quea pressão parcial de oxigénio diminui com o aumento da altitude.- Não são expectávies efeitos fisiológicos devido à deficiência de oxigénio em adultos saudáveis quando aspressões parciais de oxigénio são superiores a 132 torr (ca. 132 mmHg, 0ºC) ou a altitudes inferiores a 1524m(5000pés).- A ACGIH recomenda uma pressão parcial mínima de oxigénio de 132 torr (ca. 132 mmHg, 0ºC), que forneceprotecção contra os gases inertes que substituam o oxigénio e os processos consumidores de oxigénio paraaltitudes até 1524m (5000 pés).
    DNEL Não existem dados disponíveis.
    PNEC Não existem dados disponíveis.
Indicações adicionais:Limiar olfactivo: não aplicável e não atribuído. A Rede Eléctrica Nacional - Gasodutos (REN - Gasodutos) éresponsável pela odorização no sistema de Transporte e Distribuição de Gás Natural. Para o gás odorizado olimiar de detecção é de 1/5 do limite inferior de inflamabildiade. Para a odorização a REN recorre aoTetrahidrotiofeno (THT).

continua na pág. 6
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8.2 Controlo da exposição
Equipamento de protecção pessoal:
Medidas gerais de protecção e higiene:Assegurar ventilação adequada nos locais de trabalho.Não entre em qualquer tanque de armazenagem vazio até que as medições do oxigénio disponível tenham sidoefectuadas.
Protecção da respiração:Utilizar uma máscara de protecção respiratória (EN 136/140/145) com filtro combinado para vapores dehidrocarbonetos (EN 141).Aparelho autónomo de respiração (SCBA) para concentrações elevadas (8.1 - Parâmetros de controlo).
Protecção das mãos:Usar luvas de protecção.As luvas deverão ser inspeccionadas periodicamente para detecção de desgaste, perfurações ou contaminações.
Material das luvasO material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto.Neopreno, Nitrilo. As normas CEN EN 420 e EN 374 indicam os requisitos gerais e listas de tipos de luvas.
Tempo de penetração do material das luvasDeve informar-se, junto do fabricante, sobre as condições de durabilidade das luvas a utilizar e respeitá-las.
Protecção dos olhos:(consultar norma europeia EN166)Utilizar óculos ou viseira de protecção.
Protecção do corpo:Fatos de trabalho com mangas compridas.(Consultar norma EN 340)Utilizado calçado de protecção antiderrapante.
Limitação e monitorização da exposição no ambienteManusear e armazenar cumprindo a legislação e as boas práticas aplicáveis.Cumprir a legislação em vigor na eliminação do produto.

* SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas
9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Indicações gerais Os valores apresentados nesta secção pretendem apenasdescrever o produto sob o ponto de vista da protecção esegurança para o homem e para o ambiente, não podendo serencaradas como especificações do produto.
Aspeto:

Forma: Gás
Cor: Incolor

Odor: Sem odor. A odorização confere cheiro activo e característico.
valor pH: Não aplicável
Mudança do estado:

Ponto de fusão / Intervalo de fusão: -182,5 (metano) ºC
Ponto de ebulição / Intervalo de destilação: -161,5 (metano) ºC

Ponto de inflamação: -223 °C (metano)
Inflamação (sólido, gaseiforme): Gás extremamente inflamável

continua na pág. 7
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Temperatura de decomposição: Não aplicável.
Temperatura de autoinflamação: 540 (metano)
Risco de explosão: Pode formar misturas explosivas com o ar.
Limites de inflamabilidade:

Inferior: 5 (metano) % (v/v)
Superior: 15 (metano) % (v/v)

Pressão do vapor: 1470hPa (a 21ºC) (methane)
Densidade: Densidade à pressão e temperatura normais:. GN do Magreb: 0,8437 kg/m3. GN de Sines: 0,7932 kg/m3

Densidade relativa:. GN do Magreb: 0,6526. GN de Sines: 0,6135
Densidade do vapor 0,55 (metano)
Taxa de evaporação Não aplicável.
Solubilidade em / miscibilidade com

água: Praticamente imiscível.
solventes orgânicos: Solúvel em álcool.Solúvel em éter.Solúvel noutros solventes orgânicos.
Coeficiente de partição: n-octanol/água 2,8 (literatura)
Viscosidade:

Viscosidade dinâmica: Não determinado.
Viscosidade cinemática: Não determinada.

Propriedades comburentes Não classificado.
Percentagem da substância sólida: 0,0 %
9.2 Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

* SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 ReactividadeO produto não apresenta perigos de reactividade se utilizado em condições normais de uso. Fora dessascondições, não são conhecidos perigos de reactividade para além dos mencionados no restante texto destasecção.
10.2 Estabilidade química
Decomposição térmica / condições a evitar:Produto estável.Evitar locais mal ventilados.Evitar a proximidade de fontes de calor e de ignição.
10.3 Possibilidade de reações perigosasReacçoes perigosas com agentes oxidantes fortes (ácidos fortes concentrados, peróxidos, cloratos, nitratos, etc).
10.4 Condições a evitar Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
10.5 Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

continua na pág. 8
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10.6 Produtos de decomposição perigosos:Não aplicável.A combustão incompleta é suscetível de originar uma mistura complexa de partículas aéreas líquidas e sólidas emsuspensão no ar, bem como gases, incluindo monóxido de carbono.
Outras indicações: Polimerização: não aplicável.

* SECÇÃO 11: Informação toxicológica
11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
Toxicidade agudaO produto é um asfixiante simples. O fator limitante é o oxigénio disponível.A inalação de altas concentrações pode provocar depressão do sistema nervoso central tendo comoconsequência tonturas, vertigens, cefaleias, náuseas e perda de coordenação motora.
Corrosão/irritação cutânea Dados não disponíveis.
Lesões oculares graves/irritação ocular Dados não disponíveis.
Toxicocinética, metabolismo e distribuição Dados não disponíveis.
SensibilizaçãoSensibilização cutâneaSensibilização respiratóriaDados não disponíveis.Dados não disponíveis.
Toxicidade por dose repetida Dados não disponíveis.
Mutagenicidade em células germinativasCom base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição únicaCom base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetidaCom base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Perigo de aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

* SECÇÃO 12: Informação ecológica
12.1 Toxicidade
Toxicidade aquática: Não é classificado como perigoso para o ambiente aquático.
12.2 Persistência e degradabilidade O metano é degradado predominantemente por fotólise indirecta.
12.3 Potencial de bioacumulação Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
12.4 Mobilidade no solo O produto evapora rapidamente.
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: Não cumpre os critérios PBT.
mPmB: Não cumpre os critérios mPmB.

continua na pág. 9
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12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Produto:A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível.A eliminação deve cumprir com as disposições legais em matéria de protecção do ambiente e de gestão deresíduos.
Recomendação:À pressão e temperatura normais a eliminação das fugas ocorre por dispersão na atmosfera.Quando usado como combustível, ou em caso de inflamação acidental, a combustão é completa.
Embalagens: Não aplicável.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte
14.1 Número ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA Não aplicável.
14.2 Designação oficial de transporte da ONU
ADR, ADN, IMDG, IATA Não aplicável.
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte
ADR, ADN, IMDG, IATA
Classe Não aplicável.
14.4 Grupo de embalagem
ADR, IMDG, IATA Não aplicável.
14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável.
14.6 Precauções especiais para o utilizador Não aplicável.
14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC Não aplicável.
Transporte/outras indicações:
ADR
notas: Transportado por pipeline.Não é regulamentado para transporte.
IMDG
notas: Transportado por pipeline.Não é regulamentado para o transporte.
IATA
notas: Transportado por pipeline.Não é regulamentado para o transporte.
Regulamento da ONU: Não aplicável.

continua na pág. 10
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* SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação
15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança
e ambiente
Canadá: Canadian Domestic Substances List (DSL)
8006-14-2 gás natural
China: Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)
8006-14-2 gás natural
Austrália: Australian Inventory of Chemicals Substances (AICS)
8006-14-2 gás natural
Coreia: Korean Existing Chemical Inventory (KECL)

KE-25719
União Europeia: EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
8006-14-2 gás natural
Diretiva 2012/18/UE
Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Sim
Categoria “Seveso” P2  GASES INFLAMÁVEIS
Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 50 t
Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 200 t
Regulamentação europeia exceptuando Seveso
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII Condições de limitação: 40
Regulamentação nacionalDecreto-Lei n.º 150/2015: transpõe a Diretiva 2012/18 UE (Seveso III).Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho: transpõe a Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e doConselho, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais.
15.2 Avaliação da segurança química:A substância está isenta de registo ao abrigo do Regulamento REACH.Não foi realizada Avaliação de Segurança Química da mistura.

* SECÇÃO 16: Outras informações
As informações apresentadas foram compiladas de fontes fidedignas e são consideradas correctas e actuais àdata da presente edição, dizendo apenas respeito ao produto, podendo não ser válidas em formulações comoutros produtos. A responsabilidade da sua utilização pertence aos utilizadores.As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de vista da protecção esegurança do homem e do ambiente, não podendo portanto ser encaradas como especificações do produto.Este documento contém informação importante para a garantia de segurança na armazenagem, manuseamento eutilização deste produto.Assim, deverá estar acessível e ser explicado aos trabalhadores envolvidos e aos responsáveis pela segurança.
Ficha de segurança emitida por:Galp Energia - Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A. - R&D - DPT - DTR - Qualidade e Segurança de ProdutosRua da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, PortugalTel.: +351 21 724 25 00
Legenda:na: não aplicávelnd: não disponívelca: cerca de
Abreviaturas e acrónimos:
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* SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

Data de criação:  04.11.1997 
Revisão substituída:  Rev. 21.

1.1 Identificação do produto:
Mistura de:
- gasóleos, fuel (CAS Nº 68334-30-5);
- ésteres metílicos de óleos vegetais;
- óleos vegetais hidrotratados (CAS Nº 928771-01-1).

Nome comercial: GASÓLEO RODOVIÁRIO , GASÓLEO COLORIDO E MARCADO

Outras designações do produto:  GASÓLEO, GASÓLEO SIMPLES, GASÓLEO HI ENERGY 
GASOLEO G FORCE, GASÓLEO EVOLOGIC

gas oils, including ship's bunkers - MARPOL Anexo I

Código Segurança de Produto: COMB-008

Documento Shipping (transporte marítimo)
Fornecido pela área expedidora, para produtos transportados por via marítima.

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não são aconselhadas as utilizações que não estejam contempladas no ponto seguinte.

Utilização da substância /da mistura:

Usos identificados e Cenários de Exposição: ver secção 16

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/fornecedor:
Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.
R. Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 724 25 00

e-mail: ambiente.qualidade.seguranca@galpenergia.com

1.4 Número de telefone de emergência:
Nº Nacional de emergência: 112

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica
Centro de Informação Antivenenos
Tel: 808 250 143
Fax: (351) 21 330 32 75

* SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHS02 chama

Flam. Liq. 3 H226 Líquido e vapor inflamáveis.

GHS08 perigo para a saúde

Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancro.
STOT RE 2 H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Asp. Tox. 1 H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

continua na pag 2
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GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalação.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.

2.2 Elementos do rótulo
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

Pictogramas de perigo GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:
gasóleos, fuel

Advertências de perigo
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H332 Nocivo por inalação.
H315 Provoca irritação cutânea.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar.
P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

ANTIVENENOS ou um médico.
P331 NÃO provocar o vómito.

2.3 Outros perigos
A concentração de H2S nos espaços livres dos tanques pode atingir níveis perigosos, especialmente em caso
de armazenamento prolongado.
Os vapores do produto são mais densos do que o ar e podem concentrar-se no solo, em pontos baixos, nos
esgotos e caves.
Os vapores podem espalhar-se ao longo do solo e atingir fontes de ignição à distância.
Ver também as secções 11 e 12.

continua na pag 3



página :3/16

data da impressão: 15.01.2016 data da revisão: 15.01.2016

Ficha de Dados de Segurança
Em conformidade com Reg 1907/2006/CE, Artigo 31.º 

revisão n º: 22

Nome comercial: GASÓLEO RODOVIÁRIO , GASÓLEO COLORIDO E MARCADO

continuação da pag 2

40.0.6

Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: ver secção 12
mPmB: ver secção 12.

* SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Caracterização química: Misturas

Descrição:
Mistura de:
- gasóleos, fuel (CAS Nº 68334-30-5);
- ésteres metílicos de óleos vegetais;
- óleos vegetais hidrotratados (CAS Nº 928771-01-1).
Estes produtos contêm aditivos de não performance na ordem dos ppm (<0,1(m/m)). 
Alguns dos produtos contêm corantes e agentes marcadores por questões de natureza fiscal.
Os seguintes produtos contêm aditivos de performance: Gasóleo Hi Energy; Gasóleo G Force.
Substâncias perigosas ou com limites de exposição estabelecidos por legislação europeia:

CAS: 68334-30-5
EINECS: 269-822-7
Número de índice: 649-224-00-6
Reg.nr.: 01-2119484664-27-0077

gasóleos, fuel

 Flam. Liq. 3, H226; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; 
Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Acute 
Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

>90%(v/v)%

CAS: 928771-01-1
Número CE: 618-882-6
Reg.nr.: 01-2119450077-42-0000

Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos
renováveis (fracção tipo diesel)

 Asp. Tox. 1, H304

≤3%(v/v)%

Avisos adicionais:
Teor de enxofre: 10 ppm (max)
Os textos das advertência de perigo, se existirem, podem ser consultados no capítulo 16.

Os textos das indicações de perigo, se existirem, podem ser consultados no capítulo 16.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Avisos  gerais:
Antes de tentar salvar quaisquer vítimas, isolar a área de todas as potenciais fontes de ignição, desligando
inclusivamente as fontes de alimentação eléctrica, se o puder fazer em segurança.
Garantir uma ventilação adequada e verificar se está presente uma atmosfera segura e respirável antes
de entrar em espaços confinados.
Os derrames tornam as superfícies escorregadias.

Em caso de inalação:
Em caso de sintomas derivados da inalação de fumos, gases ou vapores do produto:
Remover a vítima para um local sossegado e bem ventilado caso seja seguro fazê-lo.
Caso a vítima esteja inconsciente e:
      - sem respirar:
Garantir que não existe qualquer obstrução à respiração e administrar respiração artificial por parte de
pessoal treinado.
Se necessário, aplicar uma massagem cardíaca externa e obter assistência médica.
     - a respirar:
Colocar na posição de recuperação.
O fornecimento de oxigénio poderá ajudar.
Obter assistência médica caso a respiração continue difícil.

Sulfureto de hidrogénio (H2S), dióxido de enxofre (SO2)
Caso exista alguma suspeita de inalação de H2S ou de SO2:
Colocar a vítima num local ao ar livre o mais rapidamente possível.
Iniciar imediatamente a respiração artificial caso a respiração tenha parado.

continua na pag 4
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O fornecimento de oxigénio poderá ajudar.
Obter indicações médicas para mais tratamento.

Em caso de contacto com a pele:
Remover a roupa contaminada, o calçado contaminado e eliminá-los de forma segura.
Lavar a área afectada com água e sabão.
Obter cuidados médicos caso surja algum inchaço ou alguma irritação ou vermelhidão na pele.

Ao utilizar equipamento de elevada pressão, poderá ocorrer uma injecção de produto.
Caso ocorram ferimentos relacionados com a elevada pressão, obter imediatamente cuidados médicos
especializados.

Em caso de contacto com os olhos:
Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos.
Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo.
Continuar a lavar com água.
Caso surja e persista alguma irritação, visão desfocada ou inchaço, obter conselhos médicos de um
especialista.

Em caso de ingestão:
Caso ocorram vómitos, a cabeça deverá ser mantida em baixo para que o vómito não entre nos pulmões
(aspiração).
NÃO INDUZIR O VÓMITO pois existe um risco elevado de aspiração.
Em caso de ingestão, assumir sempre que ocorreu aspiração.
A vítima deverá ser imediatamente enviada para o hospital.
Não espere que surjam sintomas.
Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados Vias de exposição:

Inalação Irritação das vias respiratórias devido a exposição excessiva a fumo, névoas ou vapores.
Contacto com a pele Vermelhidão, irritação.
Contacto com os olhos Ligeira irritação.
Ingestão Poucos ou nenhuns sintomas esperados. Caso existam, poderão ser náuseas e diarreias.

Perigos Perigo de lesões pulmonares graves por aspiração, na sequência de ingestão.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
A aspiração do líquido para os pulmões pode causar pneumonia química.
Em caso de ingestão, assumir sempre que ocorreu aspiração.
NÃO INDUZIR O VÓMITO.
A penetração do produto a alta pressão através da pele pode provocar lesões graves nos tecidos
subcutâneos, mesmo que não surjam sintomas nem lesões evidentes imediatos.
A vítima deverá ser imediatamente transportada para o hospital.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados para extinção:
Espuma (apenas pessoal treinado).
Água pulverizada (apenas pessoal treinado).
Pó químico.
Dióxido de carbono
Outros gases inertes (sujeito aos regulamentos)
Areia ou terra

Por razões de segurança, meios não recomendados para extinção:
Não utilizar jactos de água directos no produto a arder:
podem provocar salpicos e espalhar o fogo.
A utilização simultânea de espuma e água na mesma superfície deverá ser evitada dado que a água
destrói a espuma.

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura
A combustão incompleta é susceptível de originar uma mistura complexa de partículas aéreas líquidas e
sólidas em suspensão no ar, bem como a gases, incluindo monóxido de carbono e compostos orgânicos e
inorgânicos não identificados.

continua na pag 5
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Caso estejam presentes compostos de enxofre em quantidades apreciáveis, os produtos da combustão
poderão ainda incluir H2S e SOx (óxidos de enxofre) ou ácido sulfúrico.

Propriedades relacionadas: ver secção 9

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Equipamento de protecção respiratória autónomo:
Em caso de incêndio de grandes dimensões ou em espaços com deficiência de oxigénio.
Vestuário completo de protecção:
Em caso de incêndio de grandes dimensões.
Máscara de protecção respiratória:
Em caso de incêndio de pequenas dimensões.

Outras indicações:
Refrigerar os reservatórios em perigo, por meio de jacto de água pulverizada.
Evitar e controlar o alastramento do produto desde que tal não constitua perigo.
Manter as pessoas envolvidas na operação afastadas dos reservatórios e com o vento pelas costas.
A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Impedir a entrada na rede de
esgotos.
Os resíduos do incêndio, assim como os fluidos de extinção contaminados, devem ser eliminados de
acordo com a legislação em vigor.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Geral
Estancar ou isolar a fonte de fuga, se tal não constituir perigo.
Eliminar todas as fontes de ignição caso seja seguro fazê-lo (por exemplo, electricidade, faíscas, fogos,
chamas).
Evitar o contacto directo com o material libertado
Manter-se no lado oposto à direcção em que sopra o vento
No caso de grandes derrames, alertar as pessoas que vivam nas áreas para onde sopra o vento.
Manter todo o pessoal não envolvido longe da área do derrame. Alertar o pessoal encarregado das
situações de emergência.
A viabilidade de quaisquer acções deverá ser sempre avaliada e aconselhada, se possível, por uma
pessoa competente, treinada e responsável pela gestão da emergência.
Sempre que necessário, notificar as autoridades relevantes de acordo com todos os regulamentos
aplicáveis.

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Pequenos derrames: as roupas de trabalho anti-estáticas normais costumam ser adequadas.
Grandes derrames: fato completo de material anti-estático e resistente a químicos.
Luvas de trabalho que proporcionem uma resistência química adequada, especificamente a hidrocarbonetos
aromáticos.
As luvas feitas de acetato de polivinilo (PVA) não são resistentes à água e não são adequadas para utilização
de emergência.
Botas ou sapatos de segurança anti-derrapantes e anti-estáticos
Capacete de protecção.
Óculos de protecção e/ou protecção da face, caso se preveja ou seja possível um contacto com os olhos.
Respirador de máscara completa ou meia máscara com filtro(s) para vapores orgânicos (e, se aplicável, para
H2S), ou um aparelho de respiração autónomo (SCBA), poderão ser utilizados de acordo com a dimensão do
derrame e nível previsível de exposição.  Caso a situação não possa ser completamente avaliada, ou ser for
possível uma deficiência de oxigénio, só deverão ser utilizados SCBAs.

6.2 Precauções a nível ambiental:
Evitar a entrada do produto em canalizações, esgotos ou caves.
Em caso de entrada significativa do produto em cursos de água ou esgotos avisar as Autoridades.
Em caso de derrames na via pública avisar as Autoridades.
Em caso de derrames no mar ou em vias navegáveis, avisar as Autoridades e as outras embarcações.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
As medidas recomendadas baseiam-se nos cenários de derrames mais prováveis para este material; no
entanto, as condições locais (vento, temperatura do ar, velocidade e direcção da corrente/onda) poderão
influenciar significativamente a escolha das acções adequadas.

continua na pag 6
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Por esta razão, os peritos locais devem ser consultados quando necessário.

    Em terra
Se necessário bloquear o produto com terra seca, areia ou materiais semelhantes não combustíveis.
Pequenos derrames: remover com material absorvente (areia, terra, serradura, etc).
Os grandes derrames podem ser cuidadosamente cobertos com espuma, caso esteja disponível, para
limitar o risco de incêndio
Não utilizar jactos directos
Quando no interior de edifícios ou espaços fechados, garanta uma ventilação adequada
Absorver o produto derramado com materiais não combustíveis adequados.
Recolher o produto livre com meios adequados.
Transferir o produto recolhido e outros materiais contaminados para recipientes adequados para
recuperação ou eliminação segura.
Em caso de contaminação do solo, remover o solo contaminado e trate de acordo com os regulamentos
locais.

    Na água ou no mar
No caso de pequenos derrames em águas contidas (por exemplo, portos),
conter o produto com barreiras flutuantes ou com outro equipamento.
Recolher o produto derramado absorvendo-o com produtos absorventes flutuantes específicos
Se possível, os grandes derrames em águas abertas deverão ser contidos com barreiras flutuantes ou
outros meios mecânicos.
Caso isto não seja possível, controle o alastramento do derrame e recolha o produto escumando-o ou
utilizando outros meios mecânicos adequados.
Não utilizar solventes nem dispersantes a menos que seja aconselhado especificamente por um perito a
fazê-lo e, se necessário, sob a aprovação das autoridades locais.
Recolher o produto derramado absorvendo-o com produtos absorventes flutuantes específicos
Recolher o produto recuperado e outros materiais para tanques ou recipientes adequados para
recuperação ou eliminação segura.

6.4 Remissão para outras secções
Para informaçoes sobre uma manipulação segura, ver a secção 7.
Para informaçoes referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver a secção 8.
Para informaçoes referentes à eliminação, ver a secção 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Informações gerais
Certificar que são respeitados todos os regulamentos relevantes relacionados com instalações de
armazenamento e manuseamento de produtos inflamáveis
Manter afastado do calor/faíscas/chamas/superfícies quentes.
Evitar o contacto com o produto.
Evitar a libertação no meio ambiente.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
Utilizar apenas no exterior ou numa área bem ventilada
Evitar respirar os vapores.
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
Utilizar o equipamento de protecção pessoal adequado conforme necessário.

Controlo da exposição/protecção individual: consultar o capítulo 8.

Para obter mais informações relativamente ao equipamento de protecção e às condições operacionais,
consultar os Cenários de exposição

Avisos para protecção contra incêndios e explosões
Manter afastadas as fontes de ignição. Não fumar.
Tomar medidas de precaução contra a electricidade estática.
Ligar à terra contentores, tanques e equipamento de recepção/transfega.
Utilizar apenas ferramentas antichispa.
Os vapores do produto são mais densos do que o ar e podem concentrar-se no solo, em pontos
baixos, nos esgotos e caves.
Não utilizar ar comprimido nas operações de enchimento, descarga ou manuseamento.
Os recipientes vazios poderão conter resíduos inflamáveis do produto.

continua na pag 7
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Não soldar, perfurar, cortar ou queimar recipientes vazios a menos que tenham sido devidamente
limpos.
Não acumular nos locais de trabalho materiais impregnados com produto.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
A disposição da área de armazenagem, o design dos tanques, o equipamento e os procedimentos
operacionais devem respeitar a legislação europeia relevante, nacional ou local.
As instalações de armazenamento deverão ser concebidas com bacias de retenção adequadas para prevenir
a poluição das águas e do solo em caso de fugas ou derrames.
A limpeza, a inspecção e a manutenção das estrutura interna dos tanques de armazenagem só deverá ser
feita por pessoas devidamente equipadas e qualificadas conforme definido pelos regulamentos nacionais,
locais ou empresariais.
Antes de entrar em tanques de armazenagem e iniciar qualquer operação numa área confinada, verifique a
inflamabilidade e o nível de oxigénio da atmosfera interior.
Se se suspeitar da presença de compostos de enxofre, verificar o nível de sulfureto de hidrogénio (H2S) na
atmosfera interior.

     Materiais recomendados:
Para recipientes, ou revestimentos de recipientes, utilizar materiais especificamente aprovados para este
produto.
Materiais recomendados para recipientes, ou tubagens de recipientes: aço macio, aço inoxidável.
O material dos jerricanes (recipientes portáteis) deverá ser aço, alumínio ou de matéria plástica apropriada
(ex: polietileno de alta densidade).
A compatibilidade deverá ser confirmada junto do fabricante.
     Materiais desaconselhados:
Alguns materiais sintéticos poderão não ser adequados para recipientes ou revestimentos de recipientes,
dependendo da especificação do material e da utilização pretendida.

 Incompatibilidades de armazenagem: Não armazenar junto de agentes oxidantes fortes.

    Outras condições de armazenagem:
Caso o produto seja fornecido em recipientes:
Manter apenas no recipiente original ou num recipiente adequado a este tipo de produto.
Durante o enchimento de jerricanes (recipientes portáteis), colocá-los no chão.
Para evitar derrames, não encher os jerricanes (recipientes portáteis) até acima.
Durante o enchimento de jerricanes (recipientes portáteis), garantir que a ponta da mangueira de
enchimento / ponteira da pistola está em contacto com os recipientes.
Manter os recipientes fechados quando não estão em utilização.

7.3 Utilizações finais específicas Ver secção 1.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo
 Valores limite de exposição ocupacional a monitoriz ar:

68334-30-5 gasóleos, fuel
VLE (P) Valor de longa exposição: 100* mg/m³ expresso como hidrocarbonetos totais;

Pele; A3; dermatose; *fracção inalável e vapor
TLV (USA) Valor de longa exposição: 100* mg/m³, expresso como hidrocarbonetos totais;

Pele; A3; dermatose; *fracção inalável e vapor

    DNEL
Gasóleos, fuel, CAS nº 68334-30-5

- Efeitos agudos:
 . Inalação - aerossois (sistémica)
4300 mg/m3 (15 min)  trabalhadores
2600 mg/m3 (15 min) população
 . Dérmico - não foram identificados perigos

- Efeitos a longo prazo:
. Inalação aerossois (sistémica)
68 mg/m3/8h  trabalhadores
20mg/m3/24h população
. Dérmica (sistémica)
2,9 mg/kg/8h trabalhadores

continua na pag 8
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1,3 mg/kg/24h população

DNEL Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel),
(CAS 928771-01-1)

- Trabalhadores:
Dérmica 42 mg/kg bw /dia (Exposição de longo prazo, efeitos sistémicos)
Inalação 147 mg/m3 (Exposição de longo prazo, efeitos sistémicos)

- Consumidores:
Dérmica 18 mg/kg bw /dia (Exposição de longo prazo, efeitos sistémicos)
Inalação 94 mg/m3 (Exposição de longo prazo, efeitos sistémicos)

    PNEC
Gasóleos, fuel, CAS nº 68334-30-5

Esta substância é um hidrocarboneto de composição complexa, desconhecida e variável. Os
métodos convencionais para cálculos de PNEC não são adaptados a este caso. Assim, é
impossível identificar uma concentração PNEC típica destas substâncias.

PNEC Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel),
(CAS 928771-01-1)

Derivado PNEC não cientificamente justificado com base em limitações de solubilidade de água.

8.2 Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal:

Medidas gerais de protecção e higiene:
Assegurar ventilação adequada nos locais de trabalho.
Remover a roupa contaminada.
Não introduzir nos bolsos materiais contaminados com o produto.
Lavar as mãos antes de pausas e no fim do trabalho.
Não comer nem beber durante o trabalho.
Manter afastado de produtos alimentares e bebidas.

Protecção da respiração:
Utilizar equipamento de protecção respiratória sempre que as concentrações de névoas possam atingir
valores próximos dos limites de exposição.
Utilizar filtro respiratório adequado a vapores orgânicos quando houver uma exposição reduzida ou
durante um curto espaço de tempo; quando esta for mais longa ou então mais intensa, utilizar um
equipamento de protecção respiratória autónomo (SCBA).

Protecção das mãos:
Usar luvas de protecção.
As luvas deverão ser inspeccionadas periodicamente para detecção de desgaste, perfurações ou
contaminações.

Material das luvas
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto.
Proceder à escolha do material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade
e a degradação.
A escolha de luvas próprias não depende apenas do material, mas também de outras
características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

Tempo de penetração do material das luvas
Deve informar-se, junto do fabricante, sobre as condições de durabilidade das luvas a utilizar e
respeitá-las.

Protecção dos olhos:
Utilizar óculos ou viseira de protecção sempre que se prevejam projecções do produto.

Protecção do corpo:
Capacete de protecção.
Utilizar vestuário de protecção.
Botas ou sapatos de segurança anti-derrapantes e anti-estáticos.

Limitação e monitorização da exposição no ambiente
Manusear e armazenar cumprindo a legislação e as boas práticas aplicáveis.

continua na pag 9
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Cumprir a legislação em vigor na eliminação do produto.

Medidas de gestão de riscos Ver CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO em anexo.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
Indicações gerais Os valores apresentados nesta secção pretendem

apenas descrever o produto sob o ponto de vista da
protecção e segurança para o homem e para o ambiente,
não podendo ser encaradas como especificações do
produto.

Aspecto:
Forma: Líquido
Cor: Quando não aditivado com corante: amarelo claro.

Quando aditivado com corante: verde.
Odor: A hidrocarbonetos.

valor pH: Não aplicável por se tratar de um meio não aquoso.

Mudança do estado:
Ponto de fusão / Intervalo de fusão: (-40) - (+6) ºC

Dados reportados no Relatório de Segurança Química
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Ponto de ebulição / Intervalo de destilação: 141 - 462ºC
Dados reportados no Relatório de Segurança Química
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Ponto de inflamação: > 55 °C (EN ISO 2719)

Inflamação (sólido, gaseiforme): Não aplicável. Produto líquido.

Temperatura de decomposição: Consultar a secção 10.

Temperatura de autoinflamação:  225ºC
Dados reportados no Relatório de Segurança Química -
REACH para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked
gasoils and Distillate fuels

Risco de explosão: O produto não apresenta risco de explosão.
No entanto, os vapores podem formar misturas
explosivas com o ar.

Limites de inflamabilidade:
Inferior: Para os líquidos só o ponto de inflamação é

necessário para caraterizar a inflamabilidade, tal
como especificado no Technical Guidance on
Information Requirements / CSA, secção 7.1.10.
Dados reportados no Relatório de Segurança Química
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Superior: Para os líquidos só o ponto de inflamação é
necessário para caraterizar a inflamabilidade, tal
como especificado no Technical Guidance on
Information Requirements / CSA, secção 7.1.10.
Dados reportados no Relatório de Segurança Química
- REACH para a categoria Vacuum gasoils,
Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Pressão do vapor:

continua na pag 10



página :10/16

data da impressão: 15.01.2016 data da revisão: 15.01.2016

Ficha de Dados de Segurança
Em conformidade com Reg 1907/2006/CE, Artigo 31.º 

revisão n º: 22

Nome comercial: GASÓLEO RODOVIÁRIO , GASÓLEO COLORIDO E MARCADO

continuação da pag 9

40.0.6

Tensão de vapor a 40ºC 4hPa
valor reportado no Relatório de Segurança Química -
REACH. Dossier de registo para Gasóleos cat II
(Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate
fuels)

Densidade:
Massa volúmica a 15ºC 0,820-0,845 g/cm3
Densidade do vapor Mais denso que o ar.
Velocidade da evaporação Não determinada.

Solubilidade em / miscibilidade com
água: Praticamente imiscível.

Coeficiente de distribuição (n-octanol/água): Dados reportados no Relatório de Segurança Química -
REACH para a categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked
gasoils and Distillate fuels:
A substância é uma UVCB.
Os testes standard para determinar este valor só são
apropriados para substâncias simples.
No entanto, este parâmetro é caraterizado utilizando
modelos de relação quantitativa estrutura-actividade
(QSAR) para estruturas de hidrocarbonetos
representativos que aabrangem grupos de
hidrocarbonetos utilizados para avaliar o risco ambiental
da substância com o modelo Petrorisk. Os valores
obtidos utilizando o modelo são os seguintes:
2-21.4 log Kow

Viscosidade:
Viscosidade cinemática a 40ºC 2-4,5 mm2/s

Propriedades comburentes Não é necessário realizar este estudo porque devido à
sua estrutura química a substância não reagirá com
materiais combustíveis.

9.2 Outras informações Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade Ver 10.3

10.2 Estabilidade química Estável nas condições normais de uso.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas
Reacçoes perigosas com agentes oxidantes fortes (ácidos fortes concentrados, peróxidos, cloratos, nitratos,
etc).

10.4 Condições a evitar Evitar a proximidade de fontes de calor e de ignição.

10.5 Materiais incompatíveis: Agentes oxidantes fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:
A combustão incompleta é susceptível de originar uma mistura complexa de partículas aéreas líquidas e
sólidas em suspensão no ar, bem como a gases, incluindo monóxido de carbono e compostos orgânicos e
inorgânicos não identificados.
Caso estejam presentes compostos de enxofre em quantidades apreciáveis, os produtos da combustão
poderão ainda incluir H2S e SOx (óxidos de enxofre) ou ácido sulfúrico.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda:
LD/LC50 valores relevantes para a classificação:
Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS
928771-01-1)

continua na pag 11
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Toxicidade aguda muita baixa:
Oral: LD50> 2000 mg/kg (rato) (Método EC B1 tris)
Dérmica: LD50 = > 2000 mg/kg (rato) (Method EC B3)

categoria gasóleos de vácuo, gasóleos do hydrocracking e destilados
Oral LD50 > 2000 mg/kg bw (rato) (OECD Guideline 401)
Dérmica LD50 > 5000 ml/kg bw (coelho) (OECD Guideline 434)
Inalação LC50 4,1 mg/l (rato) (OECD Guideline 403)

Efeito de irritabilidade primário:

na pele: Provoca irritação cutânea.

nos olhos:
Pode ocorrer uma ligeira irritação, normalmente passageira.
Não classificado como irritante.

por inalação: Nocivo por inalação.

Aspiração:
Em caso de vómitos pode verificar-se aspiração do líquido para os pulmões, tendo como consequência
a eventual ocorrência de pneumonia química.

Indicações adicionais: Nocivo

Sensibilização
Sensibilização cutânea
Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.
Sensibilização respiratória
Não são conhecidos efeitos sensibilizantes.

Toxicidade por dose repetida
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

- Inalação:
. NOAEC=750 mg/m3 - efeitos locais - pulmão
. NOAEC<1710mg/m3 - efeitos sistémicos

- Dérmico:
. NOAEL=30 mg/kg bw/d - toxicidade subcrónica

Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)
De acordo com os critérios da União Europeia, o produto não é classificado como mutagénico.
De acordo com os critérios da União Europeia, o produto não é classificado como tóxico para a
reprodução.
Carc. 2

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquática:
O produto pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
Tóxico para os organismos aquáticos.
Aguda (curto prazo):
Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS 928771-
01-1)

LL50/96h > 1000 mg/L, peixes, WAF (OECD 203).
LL50/48h > 100 mg/L, crustacea, WAF (OECD 202).
EL50/72h > 100 mg/L, algae, WAF (OECD 201).

categoria gasóleos de vácuo, gasóleos do hydrocracking e destilados
EL50/48h 68 mg/l (daphnia magna) (OECD Guideline 202)
ELr50/72h 22 mg/l (raphidocelis subcapitata) (OECD Guideline 201)
LL50/96h 21 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 203)

continua na pag 12
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Crónica (longo prazo):
Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS 928771-
01-1)

crustacea: NOEC/21d > 1 mg/L, WAF; LOEC/21d = 3.2 mg/L, WAF (OECD 211).
organismos dos sedimentos: NOEC/10d = 373 mg/kg; LOEC/10d = 1165 mg/kg; LC50/10d = 1200 mg/kg
(OSPAR Protocols, Part A: Sediment Bioassay, 2005).

categoria gasóleos de vácuo, gasóleos do hydrocracking e destilados
NOEL/21d 0,2 mg/l (daphnia magna) (Petrotox model)

Actividade microbiológica nos sistemas de tratamento de águas residuais

Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS 928771-
01-1)

Microorganismos (lamas de águas residuais): EC50/30min > 1000 mg/L; EC50/3h > 1000 mg/L (OECD
209).
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels:
EL50 (40h): >1000 mg/l (inibição do crescimento)
NOEL (40h): 3.217 mg/l (inibição do crescimento)

Classificação: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade
Baixo potencial para sofrer hidrólise em meio aquático. Este processo degradativo não contribuirá para a
remoção da substância.
Baixo potencial para sofrer fotólise na água e no solo. Este processo degradativo não contribuirá para a
remoção da substância do ambiente.
Facilmente biodegradável (água).

Alguns componentes cumprem os critérios Persistente (P) ou muito Persistente (vP).

Comportamento em compartimentos ambientais:

Componentes:
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Distribuição nos compartimentos ambientais %:
Ar: 24,36
água: 0,14
sedimentos: 62,86
solo: 12,64

12.3 Potencial de bioacumulação
É expectável que parte dos componentes tenha potencial de bioacumulação.
Não há componentes que satisfaçam os critérios de muito bioacumuláveis.

12.4 Mobilidade no solo
Categoria Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils and Distillate fuels

Log (koc): 1,8 - 14,7.

Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS 928771-01-1)
~

Os hidrocarbonetos podem ser adsorvidos em material orgânico no solo ou em sedimentos (log Koc > 5.6;
Method EC C19).

Outras recomendações:
Indice de risco da água classe 2 (D) : perigoso para a água (Alemanha).
Impedir a infiltração em águas de superfície, lençóis freáticos ou nas redes de esgotos.
Perigo de poluicão da água potável mesmo se uma pequena quantidade do produto contaminar o
subsolo.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
PBT: Não satisfaz os critérios PBT.
mPmB: Não satisfaz os critérios mPmB.

continua na pag 13
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12.6 Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Os resíduos deste produto devem ser tratados como resíduos perigosos.

Produto:
A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível.
Não lançar no esgoto resíduos do produto.
Os excedentes do produto deverão ser eliminados segundo a legislação em vigor, em instalações
licenciadas para o efeito.
Não permitir que os resíduos contaminem o solo ou a água, ou sejam depostos no ambiente.
A eliminação deve cumprir com as disposições legais em matéria de protecção do ambiente e de gestão
de resíduos.

Lista europeia de resíduos
13 07 01 (*) Fuelóleo e gasóleo.
Estes códigos apenas podem ser atribuídos como sugestão, em conformidade com a composição original
do produto e as utilizações previsíveis a que se destina.
O utilizador final tem a responsabilidade pela atribuição do código mais adequado, em conformidade com
as utilizações, contaminações ou alterações efectivas do material.

Embalagens:
Embalagem contendo ou contaminada por resíduos de matérias perigosas - Código LER: 15 01 10*
As embalagens contaminadas com resíduos perigosos deverão ser entregues a operadores licenciados
para o efeito.
A eliminação deve cumprir com as disposições legais em matéria de protecção do ambiente e de gestão
de resíduos.
Reciclar sempre que possível.

Recomendação:
Os resíduos das embalagens devem ser arejados num local seguro longe do calor e de fontes de
ignição. Não cortar, soldar, amolgar ou queimar embalagens vazias enquanto não tiverem sido limpas
e declaradas seguras.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Nº ONU
ADR, IMDG, IATA UN1202

14.2 Designação oficial de transporte da ONU
ADR 1202 ÓLEO DE AQUECIMENTO LEVE Mistura,

PERIGOSO PARA O AMBIENTE,  disposições
especiais, 640L

IMDG DIESEL FUEL, MARINE POLLUTANT
IATA DIESEL FUEL

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR

Classe 3 (F1) Líquidos inflamáveis
Rótulo 3 

continua na pag 14
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IMDG

Class 3 Líquidos inflamáveis
Label 3 

IATA

Class 3 Líquidos inflamáveis
Label 3 

14.4 Grupo de embalagem
ADR, IMDG, IATA III

14.5 Perigos para o ambiente:
Poluente marinho: Símbolo convencional (peixes e árvore)
Marcação especial (ADR): Símbolo convencional (peixes e árvore)

14.6 Precauções especiais para o utilizador Atenção: Líquidos inflamáveis
Número de perigo: 30
EMS n.°: F-E,S-E

14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código
IBC Não aplicável.

Transporte/outras indicações:

ADR
Quantidades Limitadas (LQ) 5L
Quantidades exceptuadas (EQ) Código: E1

Quantidade líquida máxima por embalagem
interior: 30 ml
Quantidade líquida máxima por embalagem
exterior: 1000 ml

Categoria de transporte 3 
Código de restrição em túneis D/E

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

Regulamento da ONU: UN1202, ÓLEO DE AQUECIMENTO LEVE Mistura,
disposições especiais, 640K, PERIGOSO PARA O
AMBIENTE, 3, III

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente

Estados Unidos: TSCA (Toxic Substances Control Act)
68334-30-5 gasóleos, fuel

continua na pag 15
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928771-01-1 Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel)

Canadá: Canadian Domestic Substances List (DSL)
68334-30-5 gasóleos, fuel

928771-01-1 Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel)

Filipinas: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
68334-30-5 gasóleos, fuel

China: Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)
68334-30-5 gasóleos, fuel

Austrália: Australian Inventory of Chemicals Substances (AICS)
68334-30-5 gasóleos, fuel

928771-01-1 Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel)

Coreia: Korean Existing Chemical Inventory (KECL)
68334-30-5 gasóleos, fuel KE-17286

União Europeia: EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
68334-30-5 gasóleos, fuel

Regulamentação nacional:

Outros Regulamentos relativos a restrições a uso e comercialização:

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH,
artigo 57
Não contém substâncias que suscitam elevada preocupação.

15.2 Avaliação da segurança química:
Foi realizada uma Avaliação de Segurança Química a um ou mais componentes. 

* SECÇÃO 16: Outras informações

As informações apresentadas foram compiladas de fontes fidedignas e são consideradas correctas e actuais
à data da presente edição, dizendo apenas respeito ao produto e podendo não ser válidas em formulações
com outros produtos. A responsabilidade da sua utilização pertence aos utilizadores.
As informações apresentadas pretendem apenas descrever o produto sob o ponto de vista da protecção e
segurança do homem e do ambiente, não podendo portanto ser encaradas como especificações do produto.
Este documento contém informação importante para a garantia de segurança na armazenagem,
manuseamento e utilização deste produto.
Assim, deverá estar acessível e ser explicado aos trabalhadores envolvidos e aos responsáveis pela
segurança.

Frases relevantes
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação cutânea.
H332 Nocivo por inalação.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

R20 Nocivo por inalação.
R38 Irritante para a pele.
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos.
R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no

ambiente aquático.
R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

Cenários de Exposição

Gasóleos, fuel (CAS 68334-30-5)
continua na pag 16
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Ficha de Dados de Segurança
Em conformidade com Reg 1907/2006/CE, Artigo 31.º 

revisão n º: 22

Nome comercial: GASÓLEO RODOVIÁRIO , GASÓLEO COLORIDO E MARCADO

continuação da pag 15

40.0.6

Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção tipo diesel), (CAS 
928771-01-1)
Utilização industrial:
Formulação.
(Re)embalagem.
Distribuição da substância.
Utilização como combustível.
Utilização profissional:
Utilização como combustível.
Utilização pelo consumidor final:
Utilização como combustível.

Ficha de segurança emitida por:
Galp Energia - Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A. - R&D - DPT - GIM - Qualidade e Segurança de
Produtos
Rua da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 21 724 25 00

Legenda:
na: não aplicável
nd: não disponível
ca: cerca de

Abreviaturas e acrónimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LD50: dose letal 50%
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Fontes:
REACH - Relatório de Segurança Química para a categoria: Vacuum gasoils, Hydrocracked gasoils
and Distillate fuels
Hazard classification and labelling of petroleum substances in the European Economic Area - 2014.
Concawe, October 2014.
Literatura técnica especializada.

Dados alterados em relação à versão anterior:
As alterações mais relevantes foram feitas nas secções marcadas com (*).

Utilização industrial:
Fabrico da substância.
Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas.
Distribuição da substância.
Utilização como combustível.
Utilização profissional:
Utilização como combustível.
Utilização pelo consumidor final:
Utilização como combustível.



ANEXO 1

CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO

Gasóleos, fuel (CAS 68334-30-5)

Utilização industrial
Fabrico da substância.
Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas.
Distribuição da substância.
Utilização como combustível.

Utilização profissional
Utilização como combustível.

Utilização pelo consumidor final
Utilização como combustível.



Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Secção 1 Cenário de exposição  

Título do Cenário Fabrico da substância 

Descritores de uso
Sector de uso 3, 8, 9

Categorias de processo 1, 2, 3, 4, 8a, 8b,15

Categoria de Libertação para o 

Ambiente

1

Categorias Específicas de Libertação 

para o Ambiente

ESVOC SpERC 1.1.v1

Processos, tarefas e 

activitidades abrangidas 

Fabrico da substância ou utilização como agente químico processual ou de extracção. Inclui 

reciclagem/recuperação, transferências de materiais, armazenamento, manutenção e carregamento (incluindo 

navio/barcaça marítimos, camião cisterna/vagão cisterna e contentor graneleiro), amostragem e actividades 

de laboratório associadas

Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido com potencial para geração de aerossóis-CS138

Pressão de vapor Líquido, pressão do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressão normais-OC3

Concentração da substância no 

produto

Abrange a percentagem de substância  no produto até 100% (excepto se indicado o contrário)-G13

Frequência e duração do uso Abrange as exposições diárias de até 8 horas (excepto se indicado o contrário)-G2

É assumido que a utilização é efectuada a uma temperatura que não excede em mais de 20°C a temperatura 

ambiente, excepto se indicado o contrário-G15

É assumido que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional-G1 

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Medidas gerais aplicáveis a todas as 

actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposições através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-

estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nível de ventilação geral. Drene os sistemas e as 

linhas de transferência antes de quebrar o elemento de contenção. Efectue a drenagem e lavagem do 

equipamento, sempre que possível, antes da manutenção.

Sempre que existir risco de exposição: Certifique-se de que o pessoal relevante está informado da natureza da 

exposição e de que tem conhecimento das acções básicas, de forma a minimizar as exposições; certifique-se de 

que está disponível o equipamento de protecção pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os resíduos 

em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiência das medidas de controlo; 

considere a necessidade da vigilância médica; identifique e implemente acções correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-

G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique áreas potenciais para o contacto indirecto com a 

pele.  Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provável ocorrer contacto das mãos com a 

substância. Limpe qualquer contaminação/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer 

contaminação da pele. Disponibilize formação básica aos funcionários para evitar / minimizar as exposições e 

para comunicação de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Exposições gerais (sistemas 

fechados)-CS15

Manusear a substância num sistema fechado-E47

Exposições gerais (sistemas abertos)-

CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem no processo-CS2 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Carregamento e descarga a granel 

em meio fechado-CS501

Manusear a substância num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a 

norma EN374-PPE15

Carregamento e descarga a granel 

em meio aberto-CS503

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Limpeza e manutenção de 

equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilização ou manutenção do equipamento-E65 Utilizar luvas com 

resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação específica dos 

operadores-PPE 16

Actividades de laboratório-CS36 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Armazenamento de produtos a 

granel-CS85

Armazenar a substância em sistema fechado-E84

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Características do produto

Outras condições operacionais que 

afectam a exposição dos 

trabalhadores

Características do produto
A substância é uma UVCB-PrC3  
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Fabrico da substância 

Fracção da tonelagem EU utilizada na 

região: - A1
0,1

Tonelagem de utilização regional 

(ton/ano): - A2
2,8E+07

Fracção da tonelagem regional 

utilizada localmente: - A3
0,021

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 

A5
6,0E+05

Tonelagem diária máxima do local 

(kg/dia): [A4]

2,0E+06

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 300

Factor de diluição local em água 

doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 

mar: [EF2]

100

Fracção de libertação para o ar a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco): [OOC4]

1,00E-02

Fracção de libertação para a água 

residual a partir do processo 

(libertação inicial antes de Medidas 

de Gestão de Risco):[OOC5]

3,00E-05

Fracção de libertação para o solo a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco):[OOC6]

1,00E-04

Trate as emissões para a atmosfera 

para facultar a eficiência de remoção 

típica de (%) [TCR7]

90

Trate as água residuais no local 

(antes de receber a descarga de 

água) para facultar a eficiência de 

remoção pretendida de ³ (%):  [TCR8]

>= 90,3

Ao efectuar um despejo numa 

estação de tratamento de esgotos 

domésticos, faculte a eficiência de 

remoção de águas residuais no local 

necessária de ³ (%) [TCR10]

>= 0

Predominantemente hidrófobo-PrC4a

Quantidades usadas

Frequência e duração do uso

As práticas habituais variam em função dos locais, pelo que as estimativas da libertação são realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condições técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissões para o solo
O risco de exposição ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de água doce-TCR1b

Ao efectuar uma descarga numa estação de tratamento de esgotos domésticos, não é necessário qualquer tratamento das águas residuais do local-

Evitar a descarga de substâncias não dissolvidas nas águas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Emissão contínua-FD2

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental

Medidas e condições técnicas a nível do processo (origem) para prevenir as emissões 

Organisation measures to prevent/limit release from site
Evitar descargas da substância não dissolvida em águas residuais, ou recuperá-la das mesmas-OMS1 

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Não espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Fabrico da substância 

Remoção estimada da substância a 

partir das águas residuais através do 

tratamento de esgotos domésticos 

(%) [STP3]

94,1

Eficiência total da remoção de águas 

residuais após RMMs no local e fora 

do local (estação de tratamento 

doméstica) (%): [STP4]

94,1

Tonelagem máxima permitida no 

local (MSegura) com base na 

libertação seguida de uma remoção 

total do tratamento das águas 

residuais (kg/d): [STP6]

3,30E+06

Fluxo da estação de tratamento de 

esgotos domésticos assumido 

(m3/d):[STP5]

1,00E+04

Secção  3   Estimativa da exposição

3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 6,06E-01

RCR (ar) - max 1,01E-01

Durante o fabrico, não são gerados resíduos da substância.-ERW2 

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos

As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 forem 

implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são geridos para 

níveis, no mínimo, equivalentes-G23

Os dados disponíveis relativos a perigos não proporcionam a derivação de um DNEL para efeitos de irritação da derme-G32 Os dados disponíveis 

relativos a perigos não preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde-G36 As medidas de gestão de risco são 

baseadas na caracterização qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

A orientação é baseada nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todos os locais; por este motivo, poderão ser 

necessário efeitos de escala de forma definir as medidas de gestão de riscos mais adequadas e específicas do local.. [DSU1].  A eficiência de remoção 

requerida para a água residual pode ser alcançada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2].  A eficiência de 

remoção requerida para o ar pode ser alcançada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3].  Mais detalhes sobre 

tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissão Específicas) 

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

Durante o fabrico, não são gerados resíduos da substância.-ERW2 

A ferramenta de avaliação dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições de local de trabalho, excepto se indicado o contrário-G21

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

4.1. Saúde

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação
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Petróleos de  Portugal - Petrogal, S.A.

Secção 1 Cenário de exposição  

Título do Cenário Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas - Industrial 

Descritores de uso  

Sector de uso 3, 10

Categorias de processo 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15

Categoria de Libertação para o 

Ambiente

2

Categorias Específicas de Libertação 

para o Ambiente

ESVOC SpERC 2.2.v1

Processos, tarefas e 

activitidades abrangidas 

Formulação da substância e das respectivas misturas em operações descontínuas ou contínuas em 

sistemas fechados ou contidos, incluindo exposições acidentais durante o armazenamento, 

transferências de materiais, mistura, manutenção, amostragem e actividades de laboratório 

associadas

Método de Avaliação Ver secção 3

Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido com potencial para geração de aerossóis-CS138.

Pressão de vapor Pressão do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressão normais-OC3

Concentração da substância no 

produto

Abrange a percentagem de substância  no produto até 100% (excepto se indicado o contrário)-G13

Frequência e duração do uso Abrange as exposições diárias de até 8 horas (excepto se indicado o contrário)-G2

É assumido que a utilização é efectuada a uma temperatura que não excede em mais de 20°C a 

temperatura ambiente, excepto se indicado o contrário-G15

É assumido que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional-G1 

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Medidas gerais aplicáveis a todas as 

actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposições através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-

estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nível de ventilação geral. Drene os sistemas 

e as linhas de transferência antes de quebrar o elemento de contenção. Efectue a drenagem e lavagem 

do equipamento, sempre que possível, antes da manutenção.

Sempre que existir risco de exposição: Certifique-se de que o pessoal relevante está informado da 

natureza da exposição e de que tem conhecimento das acções básicas, de forma a minimizar as 

exposições; certifique-se de que está disponível o equipamento de protecção pessoal adequado; limpe 

os derrames e elimine os resíduos em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a 

eficiência das medidas de controlo; considere a necessidade da vigilância médica; identifique e 

implemente acções correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-

G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique áreas potenciais para o contacto indirecto 

com a pele.  Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provável ocorrer contacto das 

mãos com a substância. Limpe qualquer contaminação/derrames logo que ocorram. Lave 

imediatamente qualquer contaminação da pele. Disponibilize formação básica aos funcionários para 

evitar / minimizar as exposições e para comunicação de todos os problemas de pele que possam 

desenvolver-se-E3

Exposições gerais (sistemas 

fechados)-C15 

Manusear a substância num sistema fechado-E47

Exposições gerais (sistemas abertos)-

CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Tratamento por lotes a 

temperaturas elevadas-CS136

Disponibilize ventilação forçada para os pontos nos quais ocorrem emissões - E54.

Amostragem no processo-C2 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Características do produto

Outras condições operacionais que 

afectam a exposição dos 

trabalhadores
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Petróleos de  Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas - Industrial 

Transferências de tambores/lotes-

CS8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor-E64 Utilizar luvas com resistência 

química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação específica dos 

operadores-PPE 16

Transferências a granel-CS14 Manusear a substância num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em 

conformidade com a norma EN374-PPE15

Operações de mistura (sistemas 

abertos)-CS30

Disponibilize ventilação forçada para os pontos nos quais ocorrem emissões-E54 Utilizar luvas com 

resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação específica 

dos operadores-PPE 16

Produção ou preparação ou artigos 

por aglomeração, compressão, 

extrusão ou pastilhagem-CS100

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Enchimento de tambores e 

pequenos recipientes-CS6 

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Actividades de laboratório-CS36 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Limpeza e manutenção de 

equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilização ou manutenção do equipamento-E65 Utilizar luvas 

com resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação 

específica dos operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67 Armazenar a substância em sistema fechado-E84

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Fracção da tonelagem EU utilizada na 

região: - A1
0,1

Tonelagem de utilização regional 

(ton/ano): - A2
2,8E+07

Fracção da tonelagem regional 

utilizada localmente: - A3
0,0011

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 

A5
3,0E+04

Tonelagem diária máxima do local 

(kg/dia): [A4]

1,0E+05

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 300

Factor de diluição local em água 

doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 

mar: [EF2]

100

Fracção de libertação para o ar a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco): [OOC4]

1,00E-02

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental

Emissão contínua-FD2

Predominantemente hidrófoba-PrC4a

Quantidades usadas

Frequência e duração do uso

Características do produto

A substância é uma UVCB-PrC3
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Petróleos de  Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas - Industrial 

Fracção de libertação para a água 

residual a partir do processo 

(libertação inicial antes de Medidas 

de Gestão de Risco):[OOC5]

2,00E-05

Fracção de libertação para o solo a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco):[OOC6]

0,0001

Trate as emissões para a atmosfera 

para facultar a eficiência de remoção 

típica de (%) [TCR7]

0

Trate as água residuais no local 

(antes de receber a descarga de 

água) para facultar a eficiência de 

remoção pretendida de>= (%):  

[TCR8]

>= 59,9

Ao efectuar um despejo numa 

estação de tratamento de esgotos 

domésticos, faculte a eficiência de 

remoção de águas residuais no local 

necessária de >= (%) [TCR10]

>= 0

Remoção estimada da substância a 

partir das águas residuais através do 

tratamento de esgotos domésticos 

(%) [STP3]

94,1

Eficiência total da remoção de águas 

residuais após RMMs no local e fora 

do local (estação de tratamento 

doméstica) (%): [STP4]

94,1

Tonelagem máxima permitida no 

local (MSegura) com base na 

libertação seguida de uma remoção 

total do tratamento das águas 

residuais (kg/d): [STP6]

6,80E+05

Fluxo da estação de tratamento de 

esgotos domésticos assumido 

(m3/d):[STP5]

2000

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação

O tratamento e a eliminação dos resíduos fora da instalação devem ser executados em conformidade com as regulamentações locais e/ou 

nacionais aplicáveis

Evitar a descarga de substâncias não dissolvidas nas águas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação a partir do local

Não espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

Evitar descargas da substância não dissolvida em águas residuais, ou recuperá-la das mesmas-OMS1 

As práticas habituais variam em função dos locais, pelo que as estimativas da libertação são realizadas através de um processo 

conservador-TCS1

Medidas e condições técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissões para o solo

O risco de exposição ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de água doce-TCR1b

Se a descarga for feita numa estação de tratamento de esgotos domésticos, não é necessário qualquer tratamento das águas residuais do 

local-TCR9

Medidas e condições técnicas a nível do processo (origem) para prevenir as emissões 
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Petróleos de  Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas - Industrial 

Secção  3   Estimativa da exposição

3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 1,47E-01

RCR (ar) - max 5,03E-01

A recuperação e a reciclagem externa dos resíduos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais 

aplicáveis. 

A ferramenta de avaliação dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições de local de trabalho, excepto se indicado o 

contrário-G21

A orientação é baseada nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todos os locais; por este motivo, 

poderão ser necessário efeitos de escala de forma definir as medidas de gestão de riscos mais adequadas e específicas do local.. [DSU1].  A 

eficiência de remoção requerida para a água residual pode ser alcançada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou 

combinadas. [DSU2].  A eficiência de remoção requerida para o ar pode ser alcançada através de tecnologias no local, isoladamente ou 

combinadas. [DSU3].  Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific 

Emission Categories - Categorias de Emissão Específicas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk.   [EE2].

4.1. Saúde

As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 

forem implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são 

geridos para níveis, no mínimo, equivalentes-G23

Os dados disponíveis relativos a perigos não proporcionam a derivação de um DNEL para efeitos de irritação da derme-G32 Os dados 

disponíveis relativos a perigos não preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde-G36 As medidas de 

gestão de risco são baseadas na caracterização qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Secção 1 Cenário de exposição  

Título do Cenário Distribuição da substância - Industrial

Descritores de uso
Sector de uso 3

Categorias de processo 4, 8a, 8b, 9, 15

Categoria de Libertação para o 

Ambiente

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7

Categorias Específicas de Libertação 

para o Ambiente

ESVOC SpERC 1.1b.v1

Processos, tarefas e 

activitidades abrangidas 

Carregamento (incluindo carregamento em navio/barcaça marítimos, vagões cisterna/carros tanque e GRG) e 

reembalagem (incluindo tambores e pequenas embalagens) de substância, incluindo a respectiva amostragem, 

armazenamento, distribuição de descarregamento e actividades de laboratório associadas

Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido com potencial para geração de aerossóis-CS138

Pressão de vapor Líquido, pressão do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressão normais-OC3

Concentração da substância no 

produto

Abrange a percentagem de substância  no produto até 100% (excepto se indicado o contrário)-G13

Frequência e duração do uso Abrange as exposições diárias de até 8 horas (excepto se indicado o contrário)-G2

É assumido que a utilização é efectuada a uma temperatura que não excede em mais de 20°C a temperatura 

ambiente, excepto se indicado o contrário-G15

É assumido que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional-G1 

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Medidas gerais aplicáveis a todas as 

actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposições através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-

estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nível de ventilação geral. Drene os sistemas e as 

linhas de transferência antes de quebrar o elemento de contenção. Efectue a drenagem e lavagem do 

equipamento, sempre que possível, antes da manutenção.

Sempre que existir risco de exposição: Certifique-se de que o pessoal relevante está informado da natureza da 

exposição e de que tem conhecimento das acções básicas, de forma a minimizar as exposições; certifique-se de 

que está disponível o equipamento de protecção pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os resíduos 

em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiência das medidas de controlo; 

considere a necessidade da vigilância médica; identifique e implemente acções correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-

G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique áreas potenciais para o contacto indirecto com a 

pele.  Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provável ocorrer contacto das mãos com a 

substância. Limpe qualquer contaminação/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer 

contaminação da pele. Disponibilize formação básica aos funcionários para evitar / minimizar as exposições e 

para comunicação de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Exposições gerais (sistemas 

fechados)-CS15

Manusear a substância num sistema fechado-E47

Exposições gerais (sistemas abertos)-

CS16

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Amostragem no processo-C2 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Actividades de laboratório-CS36 Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Carregamento e descarga a granel 

em meio fechado-CS501

Manusear a substância num sistema fechado-E47 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a 

norma EN374-PPE15

Carregamento e descarga a granel 

em meio aberto-CS503

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Drum and small package filling-CS6 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Limpeza e manutenção de 

equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilização ou manutenção do equipamento-E65 Utilizar luvas com 

resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação específica dos 

operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67 Armazenar a substância em sistema fechado-E84

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Características do produto

Outras condições operacionais que 

afectam a exposição dos 

trabalhadores

Características do produto
A substância é uma UVCB-PrC3  
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Distribuição da substância - Industrial

Fracção da tonelagem EU utilizada na 

região: - A1
0,1

Tonelagem de utilização regional 

(ton/ano): - A2
2,8E+07

Fracção da tonelagem regional 

utilizada localmente: - A3
0,002

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 

A5
5,6E+04

Tonelagem diária máxima do local 

(kg/dia): [A4]

1,9E+05

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 300

Factor de diluição local em água 

doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 

mar: [EF2]

100

Fracção de libertação para o ar a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco): [OOC4]

1,00E-03

Fracção de libertação para a água 

residual a partir do processo 

(libertação inicial antes de Medidas 

de Gestão de Risco):[OOC5]

1,00E-06

Fracção de libertação para o solo a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco):[OOC6]

1,00E-05

Trate as emissões para a atmosfera 

para facultar a eficiência de remoção 

típica de (%) [TCR7]

90

Trate as água residuais no local 

(antes de receber a descarga de 

água) para facultar a eficiência de 

remoção pretendida de ³ (%):  [TCR8]

>= 0

Ao efectuar um despejo numa 

estação de tratamento de esgotos 

domésticos, faculte a eficiência de 

remoção de águas residuais no local 

necessária de ³ (%) [TCR10]

>= 0

Predominantemente hidrófobo-PrC4a

Quantidades usadas

Frequência e duração do uso
Emissão contínua-FD2

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental

Medidas e condições técnicas a nível do processo (origem) para prevenir as emissões 

As práticas habituais variam em função dos locais, pelo que as estimativas da libertação são realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condições técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissões para o solo
O risco de exposição ambiental é determinado pelos humanos através da exposição indirecta (principalmente ingestão)-TCR1j

Não é necessário efectuar qualquer tratamento às águas residuais-TCR6

Evitar a descarga de substâncias não dissolvidas nas águas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas-TCR14

Organisation measures to prevent/limit release from site
Evitar descargas da substância não dissolvida em águas residuais, ou recuperá-la das mesmas-OMS1 

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Não espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Distribuição da substância - Industrial

Remoção estimada da substância a 

partir das águas residuais através do 

tratamento de esgotos domésticos 

(%) [STP3]

94,1

Eficiência total da remoção de águas 

residuais após RMMs no local e fora 

do local (estação de tratamento 

doméstica) (%): [STP4]

94,1

Tonelagem máxima permitida no 

local (MSegura) com base na 

libertação seguida de uma remoção 

total do tratamento das águas 

residuais (kg/d): [STP6]

2,90E+06

Fluxo da estação de tratamento de 

esgotos domésticos assumido 

(m3/d):[STP5]

2000

Secção  3   Estimativa da exposição

3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 5,99E-02

RCR (ar) - max 5,29E-03

O tratamento e a eliminação dos resíduos fora da instalação devem ser executados em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais 

aplicáveis-ETW3

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos

As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 forem 

implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são geridos para 

níveis, no mínimo, equivalentes-G23

Os dados disponíveis relativos a perigos não proporcionam a derivação de um DNEL para efeitos de irritação da derme-G32 Os dados disponíveis 

relativos a perigos não preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde-G36 As medidas de gestão de risco são 

baseadas na caracterização qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

A orientação é baseada nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todos os locais; por este motivo, poderão ser 

necessário efeitos de escala de forma definir as medidas de gestão de riscos mais adequadas e específicas do local.. [DSU1].  A eficiência de remoção 

requerida para a água residual pode ser alcançada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2].  A eficiência de 

remoção requerida para o ar pode ser alcançada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3].  Mais detalhes sobre 

tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissão Específicas) 

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

A recuperação e a reciclagem externa dos resíduos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais aplicáveis-

ERW1

A ferramenta de avaliação dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições de local de trabalho, excepto se indicado o contrário-G21

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

4.1. Saúde

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Secção 1 Cenário de exposição  

Título do Cenário Utilização como combustível - Industrial

Descritores de uso  

Sector de uso 3

Categorias de processo 1, 2, 3, 8a, 8b, 16

Categoria de Libertação para o 

Ambiente

7

Categorias Específicas de Libertação 

para o Ambiente

ESVOC SpERC 7.12a.v1

Processos, tarefas e 

activitidades abrangidas 

Abrange a utilização como combustível (ou aditivo de combustível) e inclui actividades associadas à respectiva 

transferência, utilização, manutenção do equipamento e manuseamento de resíduos.

Método de Avaliação Ver secção 3

Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido com potencial para geração de aerossóis-CS138.

Pressão de vapor Líquido, pressão do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressão normais-OC3

Concentração da substância no 

produto

Abrange a percentagem de substância  no produto até 100% (excepto se indicado o contrário)-G13

Frequência e duração do uso Abrange as exposições diárias de até 8 horas (excepto se indicado o contrário)-G2

É assumido que a utilização é efectuada a uma temperatura que não excede em mais de 20°C a temperatura 

ambiente, excepto se indicado o contrário-G15

É assumido que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional-G1 

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Medidas gerais aplicáveis a todas as 

actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposições através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-

estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nível de ventilação geral. Drene os sistemas e as 

linhas de transferência antes de quebrar o elemento de contenção. Efectue a drenagem e lavagem do 

equipamento, sempre que possível, antes da manutenção.

Sempre que existir risco de exposição: Certifique-se de que o pessoal relevante está informado da natureza da 

exposição e de que tem conhecimento das acções básicas, de forma a minimizar as exposições; certifique-se de 

que está disponível o equipamento de protecção pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os resíduos 

em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiência das medidas de controlo; 

considere a necessidade da vigilância médica; identifique e implemente acções correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-

G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique áreas potenciais para o contacto indirecto com a 

pele.  Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provável ocorrer contacto das mãos com a 

substância. Limpe qualquer contaminação/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer 

contaminação da pele. Disponibilize formação básica aos funcionários para evitar / minimizar as exposições e 

para comunicação de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Transferências de tambores/lotes-

CS8

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Transferências a granel-CS14 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Utilização como combustível-

GEST12_I (sistemas fechados)-CS107

Não foram identificadas outras medidas específicas-EI20

Limpeza e manutenção de 

equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilização ou manutenção do equipamento-E65 Utilizar luvas com 

resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação básica dos 

operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67 Armazenar a substância em sistema fechado-E84

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Fracção da tonelagem EU utilizada na 

região: - A1
0,1

Tonelagem de utilização regional 

(ton/ano): - A2
4,5E+06

Fracção da tonelagem regional 

utilizada localmente: - A3
0,34

A substância é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidrófoba-PrC4a

Quantidades usadas

Características do produto

Outras condições operacionais que 

afectam a exposição dos 

trabalhadores

Características do produto
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Utilização como combustível - Industrial

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 

A5
1,5E+06

Tonelagem diária máxima do local 

(kg/dia): [A4]

5,0E+06

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 300

Factor de diluição local em água 

doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 

mar: [EF2]

100

Fracção de libertação no ar do 

processo (após Medidas de Gestão 

de Risco típicas no local, em 

conformidade com os requisitos da 

Directiva de Emissões Solventes da 

EU): [OOC11]

5,00E-03

Fracção de libertação para a água 

residual a partir do processo 

(libertação inicial antes de Medidas 

de Gestão de Risco):[OOC5]

1,00E-05

Fracção de libertação para o solo a 

partir do processo (libertação inicial 

antes de Medidas de Gestão de 

Risco):[OOC6]

0

Trate as emissões para a atmosfera 

para facultar a eficiência de remoção 

típica de (%) [TCR7]

95

Trate as água residuais no local 

(antes de receber a descarga de 

água) para facultar a eficiência de 

remoção pretendida de>= (%):  

[TCR8]

>= 97,7

Ao efectuar um despejo numa 

estação de tratamento de esgotos 

domésticos, faculte a eficiência de 

remoção de águas residuais no local 

necessária de >= (%) [TCR10]

>= 60,4

Remoção estimada da substância a 

partir das águas residuais através do 

tratamento de esgotos domésticos 

(%) [STP3]

94,1

Eficiência total da remoção de águas 

residuais após RMMs no local e fora 

do local (estação de tratamento 

doméstica) (%): [STP4]

9,77E+01

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Se a descarga for feita numa estação de tratamento de esgotos domésticos, não é necessário qualquer tratamento das águas residuais do local-TCR9

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação a partir do local

Não espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

Evitar descargas da substância não dissolvida em águas residuais, ou recuperá-la das mesmas-OMS1 

Medidas e condições técnicas a nível do processo (origem) para prevenir as emissões 
As práticas habituais variam em função dos locais, pelo que as estimativas da libertação são realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condições técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissões para o solo
O risco de exposição ambiental é determinado pelo compartimento de sedimentos de água doce-TCR1b

Frequência e duração do uso
Emissão contínua-FD2

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Utilização como combustível - Industrial

Tonelagem máxima permitida no 

local (MSegura) com base na 

libertação seguida de uma remoção 

total do tratamento das águas 

residuais (kg/d): [STP6]

5,00E+06

Fluxo da estação de tratamento de 

esgotos domésticos assumido 

(m3/d):[STP5]

2000

Secção  3   Estimativa da exposição

3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 9,09E-01

RCR (ar) - max 6,32E-02

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos
A recuperação e a reciclagem externa dos resíduos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais aplicáveis-

ERW1. 

A ferramenta de avaliação dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições de local de trabalho, excepto se indicado o contrário-G21

A orientação é baseada nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todos os locais; por este motivo, poderão ser 

necessário efeitos de escala de forma definir as medidas de gestão de riscos mais adequadas e específicas do local.. [DSU1].  A eficiência de remoção 

requerida para a água residual pode ser alcançada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2].  A eficiência de 

remoção requerida para o ar pode ser alcançada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3].  Mais detalhes sobre 

tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissão Específicas) 

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

4.1. Saúde
As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 forem 

implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são geridos para 

níveis, no mínimo, equivalentes-G23

Os dados disponíveis relativos a perigos não proporcionam a derivação de um DNEL para efeitos de irritação da derme-G32 Os dados disponíveis 

relativos a perigos não preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde-G36 As medidas de gestão de risco são 

baseadas na caracterização qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação
Emissões da combustão limitadas pelos controlos de exaustão de emissões requeridos-ETW1 Emissões de combustão consideradas na avaliação de 

exposição regional-ETW2
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Secção 1 Cenário de exposição  

Título do Cenário Utilização como combustível - Profissional

Descritores de uso  

Sector de uso 22

Categorias de processo 1, 2, 3, 8a, 8b, 16

Categoria de Libertação para o 

Ambiente

9a, 9b

Categorias Específicas de Libertação 

para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12b.v1

Processos, tarefas e 

activitidades abrangidas 

Abrange a utilização como combustível (ou aditivo de combustível) e inclui actividades associadas à respectiva 

transferência, utilização, manutenção do equipamento e manuseamento de resíduos.

Método de Avaliação Ver secção 3

Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos

Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido com potencial para geração de aerossóis-CS138.

Pressão de vapor Líquido, pressão do vapor < 0,5 kPa a temperatura e pressão normais-OC3

Concentração da substância no 

produto

Abrange a percentagem de substância  no produto até 100% (excepto se indicado o contrário)-G13

Frequência e duração do uso Abrange as exposições diárias de até 8 horas (excepto se indicado o contrário)-G2

É assumido que a utilização é efectuada a uma temperatura que não excede em mais de 20°C a temperatura 

ambiente, excepto se indicado o contrário-G15

É assumido que está implementado um bom nível básico de higiene ocupacional-G1 

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Medidas gerais aplicáveis a todas as 

actividades-CS135

Controle todas as potenciais exposições através de medidas como sistemas contidos ou fechados, infra-

estruturas devidamente concebidas e mantidas e um bom nível de ventilação geral. Drene os sistemas e as 

linhas de transferência antes de quebrar o elemento de contenção. Efectue a drenagem e lavagem do 

equipamento, sempre que possível, antes da manutenção.

Sempre que existir risco de exposição: Certifique-se de que o pessoal relevante está informado da natureza da 

exposição e de que tem conhecimento das acções básicas, de forma a minimizar as exposições; certifique-se de 

que está disponível o equipamento de protecção pessoal adequado; limpe os derrames e elimine os resíduos 

em conformidade com os requisitos regulamentares; monitorize a eficiência das medidas de controlo; 

considere a necessidade da vigilância médica; identifique e implemente acções correctivas-G25

Medidas gerais (irritantes da pele)-

G19

Evite o contacto directo da pele com o produto. Identifique áreas potenciais para o contacto indirecto com a 

pele.  Use luvas (testadas de acordo com a norma EN374) se for provável ocorrer contacto das mãos com a 

substância. Limpe qualquer contaminação/derrames logo que ocorram. Lave imediatamente qualquer 

contaminação da pele. Disponibilize formação básica aos funcionários para evitar / minimizar as exposições e 

para comunicação de todos os problemas de pele que possam desenvolver-se-E3

Transferências a granel - CS14 Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Transferências de tambores/lotes-

CS8

Utilize as bombas do tambor ou vaze cuidadosamente do contentor-E64 Utilizar luvas adequadas e testadas 

em conformidade com a norma EN374-PPE15

Reabastecimento de combustível-

CS507

Utilizar luvas adequadas e testadas em conformidade com a norma EN374-PPE15

Utilização como combustível-

GEST12_I (sistemas fechados)-CS107

Garanta um bom nível de ventilação geral (nunca menos de 3 a 5 mudas de ar por hora)-E11 ou Certifique-se 

de que a operação é executada no exterior-E69

Limpeza e manutenção de 

equipamento-CS39

Execute a drenagem do sistema antes da utilização ou manutenção do equipamento-E65 Utilizar luvas com 

resistência química (testadas em conformidade com a norma EN374) associada a formação básica dos 

operadores-PPE 16

Armazenamento-CS67 Armazenar a substância em sistema fechado-E84

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Fracção da tonelagem EU utilizada na 

região: - A1
0,1

A substância é uma UVCB-PrC3

Predominantemente hidrófoba-PrC4a

Quantidades usadas

Características do produto

Outras condições operacionais que 

afectam a exposição dos 

trabalhadores

Características do produto
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Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Título do Cenário Utilização como combustível - Profissional

Tonelagem de utilização regional 

(ton/ano): - A2
6,7E+06

Fracção da tonelagem regional 

utilizada localmente: - A3
0,0005

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 

A5
3,3E+03

Tonelagem diária máxima do local 

(kg/dia): [A4]

9,2E+03

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 365

Factor de diluição local em água 

doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 

mar: [EF2]

100

Fracção de libertação para o ar 

derivada de utilização dispersiva 

ampla (apenas regional):-OOC7

1,0E-04

Fracção de libertação para a água 

residual derivada de utilização 

dispersiva ampla:-OOC8

0,00001

Fracção de libertação para o solo 

derivada de utilização dispersiva 

ampla (apenas regional):-OOC9

0,00001

Trate as emissões para a atmosfera 

para facultar a eficiência de remoção 

típica de (%) [TCR7]

n/a

Trate as água residuais no local 

(antes de receber a descarga de 

água) para facultar a eficiência de 

remoção pretendida de>= (%):  

[TCR8]

>=0

Ao efectuar um despejo numa 

estação de tratamento de esgotos 

domésticos, faculte a eficiência de 

remoção de águas residuais no local 

necessária de >= (%) [TCR10]

>=0

Remoção estimada da substância a 

partir das águas residuais através do 

tratamento de esgotos domésticos 

(%) [STP3]

94,1

Eficiência total da remoção de águas 

residuais após RMMs no local e fora 

do local (estação de tratamento 

doméstica) (%): [STP4]

94,1

Frequência e duração do uso

As práticas habituais variam em função dos locais, pelo que as estimativas da libertação são realizadas através de um processo conservador-TCS1

Medidas e condições técnicas no local para reduzir ou limitar as descargas e emissões para o solo
O risco de exposição ambiental é determinado pelos humanos através da exposição indirecta (principalmente ingestão)-TCR1j

Não é necessário efectuar qualquer tratamento às águas residuais-TCR6

Emissão contínua-FD2

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental

Medidas e condições técnicas a nível do processo (origem) para prevenir as emissões 

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Medidas organizacionais para evitar/limitar a libertação a partir do local

Não espalhar lamas residuais industriais nos solos naturais-OMS2

Evitar descargas da substância não dissolvida em águas residuais, ou recuperá-la das mesmas-OMS1 

As lamas residuais devem ser incineradas, contidas ou recuperadas-OMS3
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Título do Cenário Utilização como combustível - Profissional

Tonelagem máxima permitida no 

local (MSegura) com base na 

libertação seguida de uma remoção 

total do tratamento das águas 

residuais (kg/d): [STP6]

1,40E+05

Fluxo da estação de tratamento de 

esgotos domésticos assumido 

(m3/d):[STP5]

2000

Secção  3   Estimativa da exposição

3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 5,99E-02

RCR (ar) - max 5,45E-03

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação
Emissões da combustão limitadas pelos controlos de exaustão de emissões requeridos-ETW1 Emissões de combustão consideradas na avaliação de 

exposição regional-ETW2

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos
A recuperação e a reciclagem externa dos resíduos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais aplicáveis-

ERW1

A ferramenta de avaliação dos riscos ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições de local de trabalho, excepto se indicado o contrário-G21

A orientação é baseada nas condições de funcionamento assumidas, que podem não ser aplicáveis a todos os locais; por este motivo, poderão ser 

necessário efeitos de escala de forma definir as medidas de gestão de riscos mais adequadas e específicas do local.. [DSU1].  A eficiência de remoção 

requerida para a água residual pode ser alcançada através de tecnologias no local/fora do local, isoladamente ou combinadas. [DSU2].  A eficiência de 

remoção requerida para o ar pode ser alcançada através de tecnologias no local, isoladamente ou combinadas. [DSU3].  Mais detalhes sobre 

tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de Emissão Específicas) 

(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

4.1. Saúde
As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 forem 

implementadas-G22

Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são geridos para 

níveis, no mínimo, equivalentes-G23

Os dados disponíveis relativos a perigos não proporcionam a derivação de um DNEL para efeitos de irritação da derme-G32 Os dados disponíveis 

relativos a perigos não preconizam a necessidade de estabelecer um DNEL para outros efeitos na saúde-G36 As medidas de gestão de risco são 

baseadas na caracterização qualitativa de riscos-G37

4.2. Meio ambiente
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Gasóleo - cat2 - Utilização como combustível - Consumidor 1/2

Secção 1 Cenário de exposição  
Título do Cenário Utilização como combustível - Consumidor

Descritores de uso  
Sector de uso 21
Categorias de processo 13
Categoria de Libertação para o 
Ambiente

9a, 9b

Categorias Específicas de Libertação 
para o Ambiente

ESVOC SpERC 9.12c.v1

Processos, tarefas e 
activitidades abrangidas 

Abrange o uso como combustíveis líquidos pelos consumidores.

Método de Avaliação Ver secção 3
Secção 2 Condições de operação e medidas de gestão de riscos
Secção 2.1 Controlo da exposição dos trabalhadores

Forma física do produto Líquido
Pressão de vapor Líquido, pressão de vapor > 10 Pa a pressão e temperatura normal-OC15
Concentração da substância no 
produto

Abrange concentrações até (%):100-ConsOC1  

Frequência e duração do uso Para cada utilização, abrange quantidades de utilização de até (g):37500-ConsOC2 Abrange a área de 
contacto com a pele até (cm2):420-ConsOC5     

Cenários contributivos Medidas de Gestão de Risco e Condições de Operação específicas 
Líquido: abastecimento de 
combustível automóvel-PC13_1

Condições de operação:
Abrange concentrações até (%):100-ConsOC1  Abrange a utilização até (dias/ano):52-ConsOC3a  Abrange a 
utilização até (vezes/dia de utilização):1-ConsOC4a  Abrange a área de contacto com a pele até (cm2):210 
cm2-ConsOC5a  Para cada utilização, abrange quantidades de utilização de até (g): 37500-ConsOC2a  Abrange 
a utilização no exterior-OC12   Abrange a utilização numa divisão de (m3):100-ConsOC11a  Abrange uma 
exposição de até (horas/utilização):0,05-OC14
Medidas de gestão de risco:   
Não foi identificada nenhuma medida de gestão de riscos específica para além das condições operacionais 
indicadas-ConsRMM15  

Líquido: equipaqmentos de 
jardinagem - utilização-PC13_3

Condições de operação:
Abrange concentrações até (%):100-ConsOC1  Abrange a utilização até (dias/ano):26-ConsOC3a  Abrange a 
utilização até (vezes/dia de utilização):1-ConsOC4a  Para cada utilização, abrange quantidades de utilização 
de até (g): 750-ConsOC2a  Abrange a utilização no exterior-OC12   Abrange a utilização numa divisão de 
(m3):100-ConsOC11a  Abrange uma exposição de até (horas/utilização):2-OC14
Medidas de gestão de risco:   
Não foi identificada nenhuma medida de gestão de riscos específica para além das condições operacionais 
indicadas-ConsRMM15  

Líquido: abastecimento de 
equipamentos de jardinagem-PC13_4

Condições de operação:
Abrange concentrações até (%):100-ConsOC1  Abrange a utilização até (dias/ano):26-ConsOC3a  Abrange a 
utilização até (vezes/dia de utilização):1-ConsOC4a  Abrange a área de contacto com a pele até (cm2):420cm2-
ConsOC5a  Para cada utilização, abrange quantidades de utilização de até (g): 750-ConsOC2a  Abrange a 
utilização numa garagem para um automóvel (34 m3) com ventilação normal-ConsOC10  Abrange a utilização 
numa divisão de (m3):34-ConsOC11a  Abrange uma exposição de até (horas/utilização):0,03-OC14
Medidas de gestão de risco:   
Não foi identificada nenhuma medida de gestão de riscos específica para além das condições operacionais 
indicadas-ConsRMM15  

Secção 2.2  Controlo da exposição ambiental

Fracção da tonelagem EU utilizada na 
região: - A1

0,1

Tonelagem de utilização regional 
(ton/ano): - A2

1,6E+07

Fracção da tonelagem regional 
utilizada localmente: - A3

0,0005

Características do produto
A substância é uma UVCB-PrC3

Abrange a utilização até (vezes/dia de utilização):0,143-ConsOC4   Abrange uma exposição de até 
(horas/utilização):2  -ConsOC14  

Predominantemente hidrófoba-PrC4a

Características do produto

Outras condições operacionais que 
afectam a exposição

Quantidades usadas
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Título do Cenário Utilização como combustível - Consumidor

Tonelagem anual do local (ton/ano): - 
A5

8,2E+03

Tonelagem diária máxima do local 
(kg/dia): [A4]

2,3E+04

Dias de emissão (dias/ano):-FD4 365

Factor de diluição local em água 
doce: [EF1]

10

Factor de diluição local em água do 
mar: [EF2]

100

Fracção de libertação para o ar 
derivada de utilização dispersiva 
ampla (apenas regional):-OOC7

1,0E-04

Fracção de libertação para a água 
residual derivada de utilização 
dispersiva ampla:-OOC8

0,00001

Fracção de libertação para o solo 
derivada de utilização dispersiva 
ampla (apenas regional):-OOC9

0,00001

Remoção estimada da substância a 
partir das águas residuais através do 
tratamento de esgotos domésticos 
(%) [STP3]

94,1

Tonelagem máxima permitida no 
local (MSegura) com base na 
libertação seguida de uma remoção 
total do tratamento das águas 
residuais (kg/d): [STP6]

3,50E+05

Fluxo da estação de tratamento de 
esgotos domésticos assumido 
(m3/d):[STP5]

2000

Secção  3   Estimativa da exposição
3.1. Saúde

3.2. Meio ambiente

Secção  4  Guia para avaliar o cumprimento com o Cenário de Exposição

RCR (água) - max 5,99E-02
RCR (ar) - max 1,11E-02

A ferramenta ECETOC TRA foi utilizada para calcular as exposições dos consumidores de forma consistente com o conteúdo do relatório ECETOC 
#107 e com o Capítulo R15 do IR&CSA TGD. Se os determinantes da exposição diferirem destas fontes, esse facto está indicado-G42

 Mais detalhes sobre tecnologias de escalamento e controlo são fornecidas na ficha informativa SpERC (Specific Emission Categories - Categorias de 
Emissão Específicas) (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html).[DSU4].

O Método de Blocos de Hidrocarbonetos foi usado para calcular a exposição ambiental com o modelo Petrorisk-EE2

4.1. Saúde
As exposições calculadas não devem exceder o DN(M)EL se as Medidas de Gestão de Riscos/Condições de Operação delineadas na Secção 2 forem 
implementadas-G22
Se forem adoptadas outras Medidas de Gestão de Riscos/Condições Operacionais, os utilizadores devem certificar-se de que os riscos são geridos 
para níveis, no mínimo, equivalentes-G23

4.2. Meio ambiente

Emissões da combustão limitadas pelos controlos de exaustão de emissões requeridos-ETW1 Emissões de combustão consideradas na avaliação de 
exposição regional-ETW2

Condições e medidas relacionadas com a recuperação externa de resíduos
A recuperação e a reciclagem externa dos resíduos devem ser efectuadas em conformidade com as regulamentações locais e/ou nacionais aplicáveis-
ERW1

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Outras condições operacionais de utilização que afectam a exposição ambiental

Condições e medidas relacionadas com a estação municipal de tratamento de efluentes 

Condições e medidas relacionadas com o tratamento externo de resíduos para eliminação

Frequência e duração do uso
Emissão contínua-FD2



ANEXO 2

CENÁRIOS DE EXPOSIÇÃO

Alcanos, C10-20-ramificados e lineares / Hidrocarbonetos renováveis (fracção 
tipo diesel), (CAS 928771-01-1)

Utilização industrial
Formulação.

(Re)embalagem.
Distribuição da substância.
Utilização como combustível.

Utilização profissional
Utilização como combustível.

Utilização pelo consumidor final
Utilização como combustível.



1. Título do cenário de exposição

Título principal Distribuição da substância - Industrial

Escopo do processo Carregamento (incluindo embarcação de navegação interior/ no mar, veículos de transporte
rodoviário ou ferroviário e carga IBC) e reembalagem (incluindo tonéis e pequenas
embalagens) da substância, incluindo amostragem, armazenamento, descarregamento,
distribuição e actividades laboratoriais associadas.

Categorias de produto [PC]: Não disponível.

Área principal SU3 Utilizações industriais

Campos de aplicação SU8 Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos
petrolíferos)

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC1 Produção da substância

Trabalhador

Categorias do processamento PROC2 Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim
PROC15 Utilização como reagente para uso laboratorial

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Industrial -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas
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Distribuição da substância - Industrial

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 800,000
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 40 tonnes/year

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 300 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente do processo (depois de RMM tipicas no local):
1.0E-5

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial de
RMM):1.0E-7

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 1.0E-5

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Medidas técnicas Instalações de armazenamento isoladas, a fim de prevenir poluição do solo e da água em
caso de derrame.

Condições técnicas do local e medidas de redução e limitação de descargas, emissões para o ar

Ar Limitar as emissões para o ar a uma eficiência de retenção típica de  90%.

Água Provide onsite wastewater removal efficiency of ≥ 92.5%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Tratamento de lamas Não aplicar lamas industriais em solos naturais. As lamas de depuração devem ser
incineradas, conservadas ou regeneradas.

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Trabalhadores -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 mm2/s @ 40°C

quantidades usadas

Não existente.

Frequência e duração do uso

Compreende exposição diária até 8 horas (a menos que de outro modo indicado).

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Não existente.

outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores
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Distribuição da substância - Industrial

Meio exterior Pressupõe-se a implementação de um standard adequado de higiene no trabalho.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Medidas de gestão do risco

Exposição geral (sistemas fechados)
Transporte através de vias de condução fechadas
No exterior
.
Amostra do processamento
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
No exterior
.
Actividades de laboratório
Manipular sob conduta de chaminé ou ventilação de extracção.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Transferância a granel
(sistemas fechados)
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Se possível, utilizar unidades de recuperação de vapor.
No exterior
.
Limpeza e manutenção do equipamento
Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Todos os resíduos provenientes do produto devem ser recolhidos e reencaminhados para
reciclagem ou para utilização como combustível.
.
Armazenagem
Transporte através de vias de condução fechadas
Armazenar a substância dentro de um sistema fechado.
No exterior

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)

Método de avaliação Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)
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Distribuição da substância - Industrial

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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1. Título do cenário de exposição

Título principal Formulação - Industrial

Escopo do processo Preparação da substância e das suas misturas em processos de massa ou contínuos,
incluindo armazenamento, transporte, mistura, pastilhagem, prensagem, pelletização,
extrusão, embalagem em pequena e grande escala, recolha de amostras, manutenção e
actividades laboratoriais

Categorias de produto [PC]: Não disponível.

Área principal SU3 Utilizações industriais

Campos de aplicação SU10 Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC2 Formulação de preparações

Trabalhador

Categorias do processamento PROC2 Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim
PROC15 Utilização como reagente para uso laboratorial

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Industrial -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas
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Formulação - Industrial

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 672,000
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 30,000 tonnes/year
Fraction of main source: 0.1

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 300 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente do processo (depois de RMM tipicas no local):
0.0025

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial de
RMM):5.0E-6

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 1.0E-4

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Medidas técnicas Instalações de armazenamento isoladas, a fim de prevenir poluição do solo e da água em
caso de derrame.

Condições técnicas do local e medidas de redução e limitação de descargas, emissões para o ar

Ar Limitar as emissões para o ar a uma eficiência de retenção típica de  0%.

Água Provide onsite wastewater removal efficiency of ≥ 92.5%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Tratamento de lamas Não aplicar lamas industriais em solos naturais. As lamas de depuração devem ser
incineradas, conservadas ou regeneradas.

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Trabalhadores -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 mm2/s @ 40°C

quantidades usadas

Não existente.

Frequência e duração do uso

Compreende exposição diária até 8 horas (a menos que de outro modo indicado).

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Não existente.
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Formulação - Industrial

outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Meio exterior Pressupõe-se a implementação de um standard adequado de higiene no trabalho.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Medidas de gestão do risco

Exposição geral (sistemas fechados)
com recolha de amostras
Não estão identificadas medidas específicas.
.
Operações de mistura (sistemas fechados)
Transporte através de vias de condução fechadas
No exterior
.
Amostra do processamento
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
No exterior
.
Transferância a granel
(sistemas fechados)
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Actividades de laboratório
Manipular sob conduta de chaminé ou ventilação de extracção.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Limpeza e manutenção do equipamento
Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Todos os resíduos provenientes do produto devem ser recolhidos e reencaminhados para
reciclagem ou para utilização como combustível.
.
Armazenagem
Armazenar a substância dentro de um sistema fechado.
Transporte através de vias de condução fechadas

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)

Método de avaliação Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.
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Formulação - Industrial

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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1. Título do cenário de exposição

Título principal  (Re)embalagem - Industrial

Escopo do processo formulação, embalagem e reembalagem da substância e das suas misturas em processos de
massa ou contínuos, incluindo armazenamento, transporte, mistura, processos de
compressão, formação de comprimidos, pelotização, extrusão, embalagem de larga ou
pequena

Categorias de produto [PC]: Não disponível.

Área principal SU3 Utilizações industriais

Campos de aplicação SU10 Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC7 Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados

Trabalhador

Categorias do processamento PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim
PROC9 Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linha de
enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem)
PROC15 Utilização como reagente para uso laboratorial

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Industrial -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas
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 (Re)embalagem - Industrial

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 40,000
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 4,000 tonnes/year
Fraction of main source: 0.1

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 300 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente do processo (depois de RMM tipicas no local):
2.5E-3

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial de
RMM):5.0E-6

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 1.0E-4

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Medidas técnicas Instalações de armazenamento isoladas, a fim de prevenir poluição do solo e da água em
caso de derrame.

Tipo de estação de tratamento
de esgotos (STP)

STP municipal

Dados sobre a estação de
tratamento de esgotos (STP)

Taxa presumida de águas residuais para a estação de tratamento de águas domésticas :
2000 m³/dia
Remoção estimada da substância das águas residuais através de uma estação de tratamento
de águas domésticas : 92.5%

Condições técnicas do local e medidas de redução e limitação de descargas, emissões para o ar

Ar Limitar as emissões para o ar a uma eficiência de retenção típica de  0%.

Água Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic treatment plant)
RMMs: 92.5%

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Tratamento de lamas Não aplicar lamas industriais em solos naturais. As lamas de depuração devem ser
incineradas, conservadas ou regeneradas.

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Trabalhadores -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 mm2/s @ 40°C

quantidades usadas
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 (Re)embalagem - Industrial

Não existente.

Frequência e duração do uso

Compreende exposição diária até 8 horas (a menos que de outro modo indicado).

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Não existente.

outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Meio exterior Pressupõe-se a implementação de um standard adequado de higiene no trabalho.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Medidas de gestão do risco

Amostra do processamento
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Actividades de laboratório
Manipular sob conduta de chaminé ou ventilação de extracção.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Transferância a granel
(sistemas fechados)
Transporte através de vias de condução fechadas
Assegurar que a transferência do material ocorre sob selagem ou com extracção por
ventilação.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Transferência de barris/quantidades
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Enchimento de barris e pequenas embalagens
Encher os contentores/latas em estações de enchimento especiais com extracção local de ar.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Limpeza e manutenção do equipamento
Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.
.
Armazenagem
Armazenar a substância dentro de um sistema fechado.
Transporte através de vias de condução fechadas
armazenar os produtos acabados em contentores fechados (por exemplo tanques de grande
capacidade, barris, latas)

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)

Método de avaliação Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)
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 (Re)embalagem - Industrial

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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Cenário de exposição
Utilização como combustível - Industrial

1. Título do cenário de exposição

Título principal Utilização como combustível - Industrial

Escopo do processo Inclui o uso como combustível (ou combustível aditivo), incluindo actividades associadas à
transferência, utilização, manutenção do equipamento e tratamento de resíduos.

Categorias de produto [PC]: Não disponível.

Área principal SU3 Utilizações industriais

Campos de aplicação SU3 Utilizações industriais

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC7 Utilização industrial de substâncias em sistemas fechados

Trabalhador

Categorias do processamento PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição
PROC2 Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada
PROC3 Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação)
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim
PROC15 Utilização como reagente para uso laboratorial
PROC16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição previsível limitada
ao produto não queimado

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Industrial -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas
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Utilização como combustível - Industrial

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 457,000
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 45,700 tonnes/year
Fraction of main source: 0.1

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 300 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente do processo (depois de RMM tipicas no local):
2.5E-4

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do processo (libertação inicial de
RMM):1.0E-5

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 0

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Medidas técnicas Instalações de armazenamento isoladas, a fim de prevenir poluição do solo e da água em
caso de derrame.

Tipo de estação de tratamento
de esgotos (STP)

STP municipal

Dados sobre a estação de
tratamento de esgotos (STP)

Taxa presumida de águas residuais para a estação de tratamento de águas domésticas :
2000 m³/dia
Remoção estimada da substância das águas residuais através de uma estação de tratamento
de águas domésticas : 92.5%

Condições técnicas do local e medidas de redução e limitação de descargas, emissões para o ar

Ar Limitar as emissões para o ar a uma eficiência de retenção típica de  95%.

Água Provide onsite wastewater removal efficiency of 92.5%.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Tratamento de lamas Não aplicar lamas industriais em solos naturais. As lamas de depuração devem ser
incineradas, conservadas ou regeneradas.

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Trabalhadores -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 mm2/s @ 40°C

quantidades usadas

Não existente.
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Utilização como combustível - Industrial

Frequência e duração do uso

Compreende exposição diária até 8 horas (a menos que de outro modo indicado).

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Não existente.

outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Meio exterior Pressupõe-se a implementação de um standard adequado de higiene no trabalho.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Medidas de gestão do risco
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Utilização como combustível - Industrial

Exposição geral (sistemas fechados)
Não estão identificadas medidas específicas.
.
Exposição geral (sistemas fechados)
Processamento contínuo
Assegurar que a transferência do material ocorre sob selagem ou com extracção por
ventilação.
.
Exposição geral (sistemas fechados)
Processamento contínuo
com recolha de amostras
Assegurar que a transferência do material ocorre sob selagem ou com extracção por
ventilação.
.
Enchimento e preparação de equipamento de tonéis ou contentores
Usar uma bomba de barril ou vazar cuidadosamente do contentor.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
reabastecimento
Usar bombas de barril.
Se possível, utilizar unidades de recuperação de vapor.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Transferância a granel
(sistemas fechados)
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Amostra do processamento
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Actividades de laboratório
Manipular sob conduta de chaminé ou ventilação de extracção.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Limpeza e manutenção do equipamento
Desligar e enxaguar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.
.
Limpeza de contentores e cubas
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Usar umas calças-jardineiras adequadas para evitar a exposição da pele.
Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.
Deve assegurar-se ventilação geral por meios mecânicos.
Se não forem praticáveis as medidas de protecção técnicas/organizacionais, deve usar-se o
seguinte equipamento de protecção:
Usar aparelho de protecção respiratória de pressão positiva, se requerida por procedimentos
de entrada em segurança.
.
Armazenagem
Armazenar a substância dentro de um sistema fechado.
Transporte através de vias de condução fechadas

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)
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Utilização como combustível - Industrial

Método de avaliação Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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Cenário de exposição
Utilização como combustível - Profissional

1. Título do cenário de exposição

Título principal Utilização como combustível - Profissional

Escopo do processo Inclui o uso como combustível (ou combustível aditivo), incluindo actividades associadas à
transferência, utilização, manutenção do equipamento e tratamento de resíduos.

Categorias de produto [PC]: Não disponível.

Área principal SU22 Utilizaçoes profissionais

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC8b Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reactivas em
sistemas abertos
ERC8e Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reactivas em
sistemas abertos

Trabalhador

Categorias do processamento PROC1 Utilização em processo fechado, sem probabilidade de exposição
PROC2 Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada
PROC8a Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim
PROC8b Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para
recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim
PROC16 Utilização de materiais como fontes de combustível; exposição previsível limitada
ao produto não queimado

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Industrial -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 89,000
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 4,450 tonnes/year
Fraction of main source: 0.1
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Utilização como combustível - Profissional

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 365 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente de uso alargado (apenas regional):1.0E-4

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do uso alargado: 1.0E-5

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 1.0E-5

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Tipo de estação de tratamento
de esgotos (STP)

STP municipal

Dados sobre a estação de
tratamento de esgotos (STP)

Taxa presumida de águas residuais para a estação de tratamento de águas domésticas :
2000 m³/dia
Remoção estimada da substância das águas residuais através de uma estação de tratamento
de águas domésticas : 92.5%

Condições técnicas do local e medidas de redução e limitação de descargas, emissões para o ar

Não existente.

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Trabalhadores -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 mm2/s @ 40°C

quantidades usadas

Não existente.

Frequência e duração do uso

Compreende exposição diária até 8 horas (a menos que de outro modo indicado).

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Não existente.

outras condições operacionais que afectem a exposição dos trabalhadores

Meio exterior Pressupõe-se a implementação de um standard adequado de higiene no trabalho.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Medidas de gestão do risco
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Utilização como combustível - Profissional

Transferância a granel
óleo combustível de aquecimento e fornecimentos de gasóleo
Manter a substância dentro de um sistema fechado.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
Enchimento e preparação de equipamento de tonéis ou contentores
Usar uma bomba de barril ou vazar cuidadosamente do contentor.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
.
reabastecimento
Usar uma bomba de barril ou vazar cuidadosamente do contentor.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Se possível, utilizar unidades de recuperação de vapor.
.
Exposição geral (sistemas fechados)
Não estão identificadas medidas específicas.
.
Exposição geral (sistemas abertos)
(sistemas fechados)
Não estão identificadas medidas específicas.
.
Limpeza e manutenção do equipamento
Desligar e enxaguar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.
.
Limpeza de contentores e cubas
Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.
Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.
Deve assegurar-se ventilação geral por meios mecânicos.
Se não forem praticáveis as medidas de protecção técnicas/organizacionais, deve usar-se o
seguinte equipamento de protecção:
Usar aparelho de protecção respiratória de pressão positiva, se requerida por procedimentos
de entrada em segurança.
Usar luvas adequadas testadas de acordo com EN374.
Usar umas calças-jardineiras adequadas para evitar a exposição da pele.
.
Armazenagem
Armazenar a substância dentro de um sistema fechado.

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)

Método de avaliação Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)
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Utilização como combustível - Profissional

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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Cenário de exposição
Utilização como combustível - Consumidor

1. Título do cenário de exposição

Título principal Utilização como combustível - Consumidor

Escopo do processo Inclui o uso como combustível (ou combustível aditivo), incluindo actividades associadas à
transferência, utilização, manutenção do equipamento e tratamento de resíduos.

Categorias de produto [PC]: PC13 Combustíveis

Área principal SU21 Utilizações pelos consumidores

Meio ambiente

Categoria de libertação para o
ambiente [ERC]

ERC8b Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reactivas em
sistemas abertos
ERC8e Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reactivas em
sistemas abertos

Trabalhador

Categorias do processamento Não existente.

Não industrial

(sub)categorias do produto PC13_1 Líquido: Reabastecimento de veículos automóveis
PC13_3 Líquido, Utilização em equipamento de jardim
PC13_4 Líquido: Reabastecimento de equipamento de jardim
PC13_5 Líquido: Petróleo de iluminação
PC13_6 Líquido: Combustível para aparelhos de aquecimento

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Não industrial  -  Meio ambiente 1)

Propriedades do produto

Forma líquido

Facilmente biodegradável.

quantidades usadas

Quantidade de utilização regional (tonnes/ano): 55,700
Tonelagem local máxima permitida (Msafe): 0.233 tonnes/month
Fraction of main source: 0.1
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Utilização como combustível - Consumidor

Frequência e duração do uso

Dias de emissão: 365 dias/anos

Outras condições operacionais respeitantes à exposição ambiental

Factor de emissão -  ar Fracção de libertação para o ar proveniente de uso alargado (apenas regional):1.0E-4

Factor de emissão -  água Fracção de libertação para as águas residuais proveniente do uso alargado: 1.0E-5

Factor de emissão -  terra Fracção de libertação para o solo proveniente do uso alargado (apenas regional): 1.0E-5

Factores ambientais não influenciados pela gestão de risco

Diluição Factor de diluição nas águas doces locais:10
Factor de diluição nas águas marinhas locais:100

Medidas de gestão do risco

Tipo de estação de tratamento
de esgotos (STP)

STP municipal

Dados sobre a estação de
tratamento de esgotos (STP)

Taxa presumida de águas residuais para a estação de tratamento de águas domésticas :
2000 m³/dia
Remoção estimada da substância das águas residuais através de uma estação de tratamento
de águas domésticas : 92.5%

Condições e medidas para o tratamento externo dos resíduos para eliminação

Considerações relativas à
eliminação

Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

Condições e medidas para a recuperação externa dos resíduos

Método de recuperação Eliminar os resíduos de acordo com a legislação sobre o ambiente.

2. Outras condições de utilização com influência na exposição (Não industrial  -  Saúde 1)

Propriedades do produto

Forma Líquido, pressão de vapor < 0,5 kPa a STP

Informações sobre a
concentração

Compreende percentagens da substância no produto até 100 % (a menos que de outro modo
indicado).

Viscosidade cinemática < 20,5 m2/s @ 40°C

Frequência e duração do uso
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Utilização como combustível - Consumidor

PC13_1 Líquido: Reabastecimento de veículos automóveis
Compreende o uso até52 dias/anos.
Compreende o uso até1 time(s)/day.
Para cada evento de utilização, estão cobertas quantidades de uso até .... 38600 g.
Cobre a exposição até 0,05 horas por evento.
.
PC13_3 Líquido, Utilização em equipamento de jardim
Compreende o uso até26 dias/anos.
Compreende o uso até1 time(s)/day.
Para cada evento de utilização, estão cobertas quantidades de uso até .... 772 g.
Cobre a exposição até 2,00 horas por evento.
.
PC13_4 Líquido: Reabastecimento de equipamento de jardim
Compreende o uso até26 dias/anos.
Compreende o uso até1 time(s)/day.
Para cada evento de utilização, estão cobertas quantidades de uso até .... 772 g.
Cobre a exposição até 0,03 horas por evento.
.
PC13_5 Líquido: Petróleo de iluminação
Compreende o uso até52 dias/anos.
Compreende o uso até1 time(s)/day.
Para cada evento de utilização, estão cobertas quantidades de uso até .... 100 g.
Cobre a exposição até 0,01 horas por evento.
.
PC13_6 Líquido: Combustível para aparelhos de aquecimento
Compreende o uso até365 dias/anos.
Compreende o uso até1 time(s)/day.
Para cada evento de utilização, estão cobertas quantidades de uso até .... 1500 g.
Cobre a exposição até 0,03 horas por evento.

Factores humanos não influenciados pela gestão de risco

Partes do corpo
potencialmente expostas

PC13_1 Líquido: Reabastecimento de veículos automóveis PC13_5 Líquido: Petróleo de
iluminação PC13_6 Líquido: Combustível para aparelhos de aquecimento : Compreende uma
área de contacto com a pele até 210,00 cm². PC13_4 Líquido: Reabastecimento de
equipamento de jardim : Compreende uma área de contacto com a pele até 420,00 cm².

Outras condições operacionais respeitantes à exposição não industrial

Meio exterior PC13_1 Líquido: Reabastecimento de veículos automóveis PC13_3 Líquido, Utilização em
equipamento de jardim : Compreende o uso no exterior.

Temperatura actividades à temperatura ambiente (excepto se indicado de outra forma).

Tamanho da sala: PC13_1 Líquido: Reabastecimento de veículos automóveis PC13_3 Líquido, Utilização em
equipamento de jardim : Inclui o uso num espaço com o tamanho de 100 m³. PC13_4
Líquido: Reabastecimento de equipamento de jardim : Inclui o uso num espaço com o
tamanho de 34 m³. PC13_5 Líquido: Petróleo de iluminação PC13_6 Líquido: Combustível
para aparelhos de aquecimento : Inclui o uso num espaço com o tamanho de 20 m³.

Taxa de ventilação Inclui o uso em condições típicas de ventilação doméstica. PC13_4 Líquido:
Reabastecimento de equipamento de jardim : Inclui o uso numa garagem individual (34m³)
em condições típicas de ventilação.

Outras condições operacionais respeitantes à exposição não industrial

Não estão identificadas medidas de gestão do risco além das condições de operação
referidas.

3. Avaliação da exposição (Meio ambiente 1)

3/4



Utilização como combustível - Consumidor

Libertação para o meio
ambiente

Modelo Petrorisk em uso.

A exposição prevista não excede os valores máximos de exposição aplicáveis (constantes no
capítulo 8 da FDS) se forem implementadas as medidas de gestão de risco / as condições de
utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Meio ambiente 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes. Total efficiency of removal from wastewater after onsite and offsite (domestic
treatment plant) RMMs: 92.5%

3. Avaliação da exposição (Saúde 1)

A exposição prevista não excede os valores DNEL/DMEL, se forem implementadas as
medidas de gestão de risco/as condições de utilização constantes do parágrafo 2.

4. Directriz para avaliar a conformidade com o cenário de exposição (Saúde 1)

Se forem adoptadas outras medidas de gestão de risco/condições de operação, os
utilizadores devem assegurar-se que os riscos são geridos pelo menos até níveis
equivalentes.
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15. CARATERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O Instituto Gulbenkian de Ciência possui uma área de implantação total de cerca de 14.889 m2 e 
é constituída por vários Edifícios, conforme figura seguinte. 

 

 

A caraterização de cada edifício indica-se de seguida. 

Edifício ABC e D (edifícios que se ligam no Piso 0): 

• Piso -1 (ABC): Salas de moscas/ratos; Laboratórios; Área Técnica AVAC; 

• Piso 0 (ABC): Laboratórios; Gabinetes; Áreas técnicas (Sala das Caldeiras/ Chillers, AVAC, Oficina, 
PT/QGBT); Sala de Lavagens; 

• Piso 0 (D): Biotério (ratos) + armazéns + salas limpas; Produção / Sala de; Área Técnica AVAC; 

• Piso 1 (ABC e D): Laboratórios; Sala de Animais e Experimentação (Edifício D); Sala de Lavagens 
(Edifício D); Gabinetes; 
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• Piso 2 (ABC): Laboratórios e gabinetes (integram a Direção do IGC); 

• Piso 2 (D): Terraço e Salas de quarentena de moscas; 

• Piso 3 (ABC): Terraço, Salas de quarentena de animais (2) e Casa de máquinas de elevador; 

• Piso 3 (D): não existe. 

Edifício EFG: 

• Piso -1: Armazéns / Áreas Técnicas; Central Bombagem (Drenagem de águas pluviais); 

• Piso 0: Sala Informática e Oficina Informática; Gabinetes Informática; Sala de Computadores; 
Training (Salas 1, 2 e 3); Laboratórios (sala de lavagem e estufas); Áreas Técnicas (Oficina 
Manutenção, AVAC e PT1); 

• Piso 1: Auditório (2) e Sala de Aulas; Laboratórios (integram as áreas do ITQB); Data Center do IGC; 
Biblioteca e Áreas de gabinetes; 

• Piso 2: Laboratórios e gabinetes; 

• Piso 3: Laboratórios, gabinetes e áreas técnicas; 

• Piso 4: telhado com casa de máquinas de elevador. 

Edifício J: 

• Piso -1: Arcas frigoríficas; Oficina e armazém; Armazém Geral; 

• Piso 0: Refeitório e Cozinha; 

• Piso 1: Auditório IONIANS (128 lugares); Auditório LEUCIPPUS (17 lugares); Auditório 
DEMOCRITUS (51 lugares). 

Portaria  

• Posto de segurança das instalações, ocupado em permanência. 

Oficinas de Manutenção 

• Armazém de material de construção; oficina de manutenção. 

Casas do Parque 

• Piso 0: Arquivo; Armazém de Resíduos Químicos (capacidade para acumulação de 1,5 
toneladas/ano) e Radioativos (capacidade máxima de acumulada de 1 tonelada por ano); Vestiários 
Pessoal Limpeza; Armazém de oficina mecânica; Laboratórios (Sala de sapos, Sala de borboletas e 
Estufa); Armazém da Comunicação; Oficina; Armazém de monos; Posto de Transformação. 



 
Plano de Segurança Interno 
Medidas de Autoproteção 

 

 

 

 

Setembro 2019 

Revisão: 1 Anexo 15 
CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

 

Comportamento ao fogo dos elementos e materiais de construção 

• Toda a construção do edifício é em alvenaria exceto os pilares que são em betão armado. As vigas e os 
materiais de suporte apresentam resistência ao fogo. As divisórias dos gabinetes, bem como as portas 
interiores não apresentam resistência ao fogo. 

• A compartimentação corta fogo existente está representada nas plantas em Anexo 8. 

Condições gerais das instalações técnicas 

• Rede elétrica 

Existem instalados 2 postos de transformação (PT1 – 450kVA+600kVA e PT2 – 400kVA), afetos ao 
Edifício ABC e EFG correspondentemente; o corte geral do complexo (4 edifícios) é feito em 2 sítios: no 
PT1, no P0 do edifício ABC (com porta direta de entrada pelo parque de estacionamento 2) que 
alimenta os edifícios ABC e J e no PT2 que alimenta do edifício EFG (porta de entrada na rampa de 
acesso ao parque 1).  

A manutenção da rede elétrica, tanto QGBT como PT é garantida anualmente por empresa externa. 

Existem ainda UPS para suporte dos sistemas informáticos e baterias para a Iluminação de Emergência 
(blocos autónomos com a duração de cerca de 1 hora). A sua localização encontra-se nas plantas do 
Anexo 8. 

A instalação elétrica contempla a instalação para iluminação e tomadas de uso geral e instalação para 
iluminação de emergência de segurança. 

• Rede elétrica de emergência 

Existe instalado um Gerador de Emergência, de 400 kVA, situado debaixo da Portaria principal; 
alimenta a rede de emergência: biotério, Data Center, arcas -80ºC. 

O gerador é alimentado a gasóleo (500L de serviço), possui um reservatório metálico de 1000L ao lado 
do gerador, à superfície em casa própria; é testado por entidade externa anualmente. Este gerador 
alimenta 3 edifícios: ABC e D, EFG e o laboratório do J, à exceção da alimentação de ar condicionado, 
elevadores e cozinha. 

Existem UP, alocadas ao Data Center e alas técnicas críticas identificadas pelo IGC, nomeadamente 
nos isoladores de ratos e biotério. 

• Geradores de água quente sanitária (AQS) 

A produção de água quente sanitária é feita através da utilização de dois geradores de AQS de 500L 
cada. O sistema no seu total tem uma potência de 112kW e uma capacidade de produção de água 
quente de 2755 L/h. 

• Ascensores 

Existem instalados ascensores em vários edifícios: 

o Edifício EFG: elevadores 2 e 4; 

o Edifício ABC e D: elevadores 3 e 5; 
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o Edifício J: elevador 1. 

A utilização dos elevadores/ascensores é efetuada com o estrito respeito pelas normas de segurança, 
respeitando o peso máximo indicado para operação, os sistemas de fecho e bloqueio das portas. 

O uso da chave de abertura das portas em caso de emergência limita-se exclusivamente às operações 
de resgate em momentos de avarias. A casa das máquinas é acedida unicamente pela pessoa 
encarregue e o pessoal da empresa de manutenção. Junto do acesso ao ascensor existe afixado um 
pictograma equivalente à inscrição: «Não utilizar o ascensor em caso de incêndio». 

• Armazenamento 

Os reservatórios de líquidos combustíveis (gasóleo e reservatórios de álcoois2 - etílico, metanol, ...) 
encontram-se isolados e rodeados por bacias de retenção - estão colocados em armários próprios para 
contenção de líquidos inflamáveis/combustíveis. 

Existem, nos compartimentos e espaços afetos aos reservatórios de líquidos combustíveis (ex. 
compartimento do gerador de emergência, áreas laboratoriais e armazéns), os meios de 1ª intervenção 
adequados (extintores portáteis, kits para contenção de derrames, caixas de primeiros socorros, 
chuveiros e lava-olhos de emergência), para atuação em caso de emergência. Os referidos meios 
encontram-se assinalados, de fácil e livre acesso. 

Existem disponíveis, fichas técnicas com toda a informação relativa aos líquidos e gases combustíveis 
armazenados. 

• Rede de gás combustível 

O IGC dispõe de rede de gás natural alimentada pela rede pública com 2 entradas (Localizações dos 
PRM): uma entrada que serve os edifícios B-C e D e outra que serve o edifício A no parque 2; é comum 
a todos os edifícios e as suas utilizações são várias: bicos de bunsen nos laboratórios, cozinhas (fornos 
e fornos) e caldeiras de produção de água quente. 

Os locais de corte da rede de gás encontram-se representados nas plantas do Anexo 8. 

• Locais de Utilização 

Nos locais de utilização de líquidos e gases combustíveis - áreas laboratoriais, as aberturas da 
ventilação forçada existentes são permanentemente mantidas desimpedidas e operacionais, em bom 
estado de conservação e em condições de poderem ser abertas livremente, em caso de necessidade. 

Complementarmente, os trabalhos de maior perigosidade para os colaboradores e instalações são 
realizados em hotte, situação que minimiza os riscos relacionados com a utilização de líquidos 
combustíveis/inflamáveis. 

As válvulas de corte de emergência da alimentação ou do fornecimento de líquidos e gás combustíveis 
estão sinalizadas e encontram-se permanentemente acessíveis. 

• Rede de dióxido de carbono (CO2) 

A rede de CO2 é usada para alimentar equipamentos, com a finalidade de anestesiar moscas e ratos e 
em estufas para controlo da acidez do meio. 

2 
os álcoois presentes nas áreas laboratoriais e de armazém (etílico, metanol, ... ), apresentam pontos de inflamação inferiores a 

21.ºC. 
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• Rede carbox (dióxido de carbono -CO2 e oxigénio - O2) 

A Rede Carbox (CO2 e O2), dotada de tubagem própria, está instalada no Piso 0 do edifício ABC. 

• Ventilação e condicionamento de ar 

Existem instalados no IGC, sistemas de ventilação e condicionamento de ar: 

• Sistema centralizado (UTA’s e Ventilo-convetores (VC’s) – sem registos corta-fogo) com máquinas 
de expansão de quente e frio (as centrais encontram-se nos terraços), para o edifício ABC e D. 

• AVAC, no edifício J (cantina);  

Notas: 

• Edifício ABC e D possui 6 UTA’s equipadas com filtros HEPA para renovação do ar interior (100%). 
As hottes afetas aos laboratórios possuem um sistema de exaustão de ar autónomo equipado com 
carvão ativado. Estas hottes desligam em caso de emergência. 

• As hottes são mantidas anualmente; 

Efetua-se de seguida, uma caracterização dos componentes integrantes da climatização. 

No IGC existem 3 circuitos hidráulicos, um circuito de água quente para climatização, um circuito de 
água fria para climatização e um circuito de água quente sanitária.  

• Arrefecedores de agua (chillers) 

A produção de água fria para climatização é feita através de dois chillers. O sistema de frio conta com 
uma bomba por chiller para circulação no evaporador e uma bomba por chiller para circulação no 
condensador. 

• Caldeiras 

A produção de água quente para climatização (UTA’s e ventilo convetores) e para posterior produção 
de água quente sanitária é feita recorrendo a duas caldeiras, alimentadas a gás natural. 

• Ar comprimido 

O ar comprimido é produzido por central de compressão, situada no Piso 0 do edifício ABC e distribuído 
para os edifícios ABC e D. A central é constituída por 1 compressor e reservatórios de ar. 

• Vácuo 

O vácuo é produzido por central, no Piso 0 do edifício ABC e distribuído por toda a instalação. 
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