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• MISSÃO DA APSEI
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APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho

Contribuir para a valorização da atividade de 
segurança e para a construção de uma

sociedade mais segura através da 
informação aos profissionais da segurança e 

sensibilização da sociedade civil



• ÂMBITO
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Proteção 
Contra 

Incêndio

Segurança 
Eletrónica

Segurança 
no Trabalho

APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



• ATIVIDADES 

DOS ASSOCIADOS
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455 
Associados

Fabrico

Desenvolv. 
produto

Distribuição

Comércio 
retalho

Instalação

Integração

ProjetoManutenção

Consultoria

Formação

Exploração e 
gestão

Empresas
Profissionais Individuais
Consumidores de Segurança



• ATIVIDADES DA APSEI
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Conferências e Fóruns

Normalização 

Informação e Publicações

Intervenção Institucional / Regulamentação

Formação Profissional

APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



• INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL
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Segurança no Trabalho Engenharia civil

Construção

Inspeção económica

FormaçãoAmbiente

NormalizaçãoSegurança contra incêndio 
e proteção civil

APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



• FORMAÇÃO
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+ 35 cursos técnicos

Acreditação/certificação

Reconhecimento                     -

APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



Organ.
Europeu / 

Internacional

Organismo Nacional 
de Normalização (ONN)

IPQ – Instituto Português da 
Qualidade

• NORMALIZAÇÃO
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APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



• EVENTOS
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APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho



• INFORMAÇÃO E PUBLICAÇÕES
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Edição, divulgação e 
comercialização de 
publicações 
especializadas em 
segurança

Revista PROTEGER

+50 Fichas Técnicas sobre 
Produtos e Equipamentos

Publicações técnicas em 
Português

Folhetos Pedagógicos

APSEI - Intervenção no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho
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SCIE
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Segurança contra incêndio 
eficaz

Dono de obra 
e entidades 

exploradoras

Empresas de 
comércio, 

instalação e 
manutenção

Projetistas, 
Direção e 

Fiscalização 
de Obra

Regime Jurídico de Segurança contra 
Incêndio em Edifícios

Responsabilidade partilhada entre todos os 
intervenientes da cadeia de valor



Projeto
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Autores de Projetos de SCIE

U
T´

s
IV

 e
 V

 d
a 

1
ª 

ca
te

go
ri

a 
d

e
 r

is
co

 e
 

U
T

’s
d

a 
2

ª,
 3

ª 
e

 4
ª 

ca
te

go
ri

as
 d

e
 

ri
sc

o

Engenheiros reconhecidos pela OE
Engenheiros Técnicos reconhecido pela OET

Arquitetos, reconhecidos pela OA
Com certificação de especialização declarada para o efeito

Reconhecimento direto, para os
profissionais propostos pelas respetivas
Ordens, desde que possuam uma
experiência comprovada de 5 anos em
SCIE, adquirida até 15 de julho de 2011

Reconhecimento dos profissionais
propostos pelas respetivas Ordens, que
tenham concluído com aproveitamento
os cursos de formação protocolados para
o efeito

Profissionais não reconhecidos para a 3ª e 4ª categorias de risco, mas que elaborem 
projetos da 1ª e 2ª categorias de risco, podem elaborar projetos relativos a essas 

categorias, até à entrada em vigor do diploma que vier a alterar o DL 224/2015, desde 
que sejam associados das respetivas Ordens profissionais



Projeto
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Nota Técnica nº 2 ANPC



Projeto
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www.prociv.pt
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www.prociv.pt

Projeto



Obra/Exploração
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Comércio, Instalação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas de Segurança 
contra Incêndio
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Registo na Autoridade Nacional de Proteção Civil (Portaria 773/2009)

Reconhecimento direto, para os
profissionais detentores da
escolaridade mínima obrigatória de
acordo com a data de nascimento, que
comprovem possuir um mínimo de
cinco (5) anos de experiência na
atividade

Profissionais detentores de escolaridade
mínima obrigatória, de acordo com a
data de nascimento, que comprovem
possuir uma experiência mínima de um
(1) ano na atividade, e que tenham
frequentado, com aproveitamento a
formação legalmente exigida para o
efeito (formação geral + específica(s))

Acreditação dos Técnicos Responsáveis válida por 5 anos
Renovação da acreditação mediante formação

Técnico Responsável Acreditado pela ANPC (Despacho nº 10738/2011)



Obra/Exploração
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Nota Técnica nº 2 ANPC



Obra/Exploração
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www.prociv.pt



Obra/Exploração
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www.prociv.pt



Exploração
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Manutenção de Extintores
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Entidades com o serviço certificado segundo a norma portuguesa NP 4413

Recursos Humanos: formação inicial + formação contínua

Habilitação dos técnicos de extintores válida por 5 anos
Renovação da habilitação mediante formação

Organização e responsabilidade
Controlo de documentos e registos

Controlo de não conformidades, ações preventivas, ações corretivas e reclamações
Comunicação com o cliente e avaliação da satisfação

Controlo interno
Recursos materiais
Recursos humanos

Procedimentos de manutenção de extintores



Exploração
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Autores de Medidas de Autoproteção
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Engenheiro, reconhecidos pela OE
Engenheiros técnicos, reconhecido pela OET

Arquitetos, reconhecidos pela OA
Com certificação de especialização declarada para o efeito

Reconhecimento dos profissionais propostos pelas respetivas Ordens, que tenham
concluído com aproveitamento os cursos de formação protocolados para o efeito

Profissionais não reconhecidos para a 3ª e 4ª categorias de risco, mas que tenham 
experiência na elaboração de medidas de autoproteção da 1ª e 2ª categorias de risco, 

podem elaborar medidas de autoproteção relativas a essas categorias, até à entrada em 
vigor do diploma que vier a alterar o DL 224/2015, desde que sejam associados das 

respetivas Ordens profissionais



Exploração
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Responsável de Segurança
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Formação no âmbito da segurança contra incêndio
Procedimentos genéricos de prevenção contra incêndio, procedimentos de alarme, 

procedimentos em caso de emergência, utilização dos meios de primeira intervenção, 
emissão do alerta, evacuação………

Execução das medidas de autoproteção: manutenção regular e verificações periódicas aos
equipamentos e sistemas existentes no espaço



Responsabilidades SCIE
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Dono de 
Obra

Contratação 
de entidades 
devidamente 
autorizadas/
habilitadas

Autores de 
Projeto

Garantir o 
cumprimento, 

no projeto, 
das 

disposições 
de SCIE do 

RJSCIE e 
RTSCIE

Termo de 
Responsabilidade

Coordenador 
de Projeto

Representação da 
equipa de projeto, 
durante a fase de 

projeto, e 
verificação do 

cumprimento das 
normas legais e 
regulamentares 

aplicáveis

Termo de 
Responsabilidade

Diretor de 
Obra

Assegurar a 
realização da 

obra em 
conformidade 
com o projeto 
de execução

Termo de 
Responsabilidade

Diretor de 
Fiscalização de Obra

Assegurar a 
verificação da 

execução da obra em 
conformidade com o 
projeto de execução

Termo de 
Responsabilidade

Entidades
Registadas ANPC

Assegurar a instalação 
dos sistemas em 

conformidade com o 
projeto de execução, 
com as instruções do 
fabricante e normas 

aplicáveis

Termo de 
Responsabilidade

Proprietário/
R. Segurança

Assegurar a 
manutenção das 

condições de SCI do 
edifício



NP 4513
Objetivo

Definição de um nível superior de exigência face à
legislação, no que diz respeito à formação dos
técnicos que coordenam as operações de
comércio, instalação e manutenção, já que o fator
humano tem uma influência preponderante na
correta instalação e manutenção e,
consequentemente, na adequada
operacionalidade dos equipamentos e sistemas de
segurança.

Elevar os níveis de qualidade da 
prestação de serviço das entidades que 

operam no mercado face ao que a 
legislação exige



NP 4513
Esquema de Certificação

Responsabilidade Idoneidade

Instalações, 
Equipamentos e 
Procedimentos

Capacidade Técnica

Requisitos
Gerais

Equipamentos
Procedimentos de 

manutenção

Procedimentos de 
Reparação

Documentação

Requisitos
Específicos+



NP 4513
Âmbito de Certificação

Comércio

Instalação

Manutenção

Portas e Envidraçados Resistentes ao Fogo e 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 (exceto manutenção)

Sistemas de Extinção automática por agentes
distintos da Água e Água Nebulizada

Sistemas de Extinção por Água

Sinalização de Segurança



NP 4513
Requisitos Gerais

Responsabilidade Idoneidade

Instalações, 
Equipamentos e 
Procedimentos

Capacidade Técnica

Requisitos
Gerais

Existência, no mínimo, de um 
Técnico Responsável acreditado

pela ANPC nas atividades
incluídas no âmbito de 

certificação da entidade



NP 4513
Técnico Responsável

Formação 
Obrigatória 

decorrente da 
legislação 
relativa à 

acreditação 
dos TR’s

Formação
Complementar

de carga
horária minima 

de 35h

Capacidade 
Técnica 

Segundo NP 
4513



NP 4513

Permitir aos
consumidores
selecionar o 

fornecedor do 
serviço com base 

em critérios
especificados

Permitir às 
entidades 

fornecedoras do 
serviço demonstrar 
a sua competência 

técnica

Incentivar a auto-
regulação do Mercado 

através do 
desenvolvimento da 

competência e da 
inovação



OBRIGADA

Ana Ferreira
www.apsei.org.pt

apsei@apsei.org.pt

http://www.apsei.org.pt/

