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PROCEDIMENTOS PARA O REGISTO NA ANPC DE ESPECIALISTA 

HABILITADO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS DA 3ª E 4ª CATEGORIA 

DE RISCO, AO ABRIGO DO ARTIGO 16º DO DL Nº. 220/2008 DE 12 DE 

NOVEMBRO 

 

Podem solicitar o registo na Autoridade Nacional de Protecção Civil, Arquitetos, 

Engenheiros e Engenheiros Técnicos, propostos para esse efeito pelas respetivas 

ordens.  

 

O reconhecimento dos técnicos é concretizado através do registo na ANPC, como 

especialistas habilitados para a elaboração de projetos e planos de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios da 3ª e 4ª Categoria de Risco, com base nas listas que as 

entidades acima mencionadas enviam para a ANPC. 

 

A ANPC divulga na sua página o registo atualizado dos técnicos que estejam 

habilitados para esse efeito, quando cumpridos os seguintes requisitos: 

 

1.  O técnico proposto pela respectiva ordem, solicita o seu registo na ANPC de 

acordo com as seguintes etapas: 

 

1.ª Etapa 

 

i. Efetuar o pagamento da taxa de registo a que se refere a Portaria 1054/2009, 

de 16 de Setembro, e o Despacho n.º5824/2013 de 6 de Maio (anexo II da 

alínea g) do n.º1 do artigo 2.º), no valor de 54,02€ 1, o qual deverá ser efetuado 

por Documento de Cobrança, não sendo possível o pagamento por 

transferência bancária, cheque ou numerário;  

ii. O requerente envia um e-mail para o Núcleo de Gestão Financeira (NGF) da 

ANPC (Contabilidade.SCIE@prociv.pt) com o assunto: “Pagamento da taxa de 

registo de especialistas de SCIE”, em que constem os seguintes elementos: 
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Nome/Designação Social; NIF/NIPC; Morada completa; Contatos (telefone e   

e-mail) e Pessoa de Contato; 

iii. O NGF envia o Documento de Cobrança ao requerente para o endereço de     

e-mail indicado; 

iv. O requerente procede ao pagamento do Documento de Cobrança; 

v. O NGF emite e envia o recibo por e-mail e em papel para a morada indicada 

pelo requerente. 

 

2.ªEtapa 

i. Preencher o requerimento (SCIE-Requerimento para registo de especialistas 

de SCIE para a elaboração de projetos e planos da 3ª e 4ª Categoria de Risco), 

disponíveis no sitio da ANPC www.prociv.pt, na secção “ Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios” em “ Projetos e Planos da 3ª e 4ª Categorias de Risco”; 

ii. O técnico envia por correio para a ANPC, Av. do Forte em Carnaxide 

2794 - 112 Carnaxide, o requerimento devidamente preenchido e assinado, 

anexando o comprovativo (cópia) do Documento de Cobrança e do recibo 

emitido pela ANPC. 

 

2. Após a verificação dos pontos anteriores, a ANPC procede ao registo do técnico e à 

sua publicitação no sítio da ANPC. 
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