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Procedimento de Reconhecimento de Elaboração de  

Projetos de Segurança Contra Incêndio em Edifícios  
e 

Medidas de Autoproteção 
Reconhecimento profissional ao abrigo do protocolo e adenda com a  

ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
__________________________________________________________________________ 

 
Referências:  

• Dec. Lei nº 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, Lei nº 123/2019, de 
18 de outubro “Regime Jurídico de segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJSCIE);  

• Protocolo celebrado em 12 de março de 2021 e Adenda celebrada em 4 de março de 
2022 entre a Ordem dos Engenheiros (OE) e a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC).  

_____________________________________________________________________________ 
 
 
De acordo com o nº1 do Artº 15-A do Dec. Lei nº 220/2008, de 12 de Novembro, alterado pela 

Lei nº 123/2020, de 18 de Outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios “a responsabilidade pela elaboração dos projetos SCIE e das Medidas 

de Autoproteção referentes a edifícios e recintos classificados nas 2ª, 3ª e 4ª categorias de 

risco (…) tem de ser assumida exclusivamente por um Engenheiro reconhecido pela Ordem dos 

Engenheiros, com certificação de especialização declarada para o efeito de acordo com os 

requisitos que tenham sido objeto de protocolo entre a ANEPC e a Ordem dos Engenheiros.” 

 

Em 12 de março de 2021 foi celebrado o Protocolo (anexo 1) entre a Ordem dos Engenheiros e 

a ANEPC, complementado por uma Adenda celebrada em 4 de março de 2022 (anexo 2) que 

regula o reconhecimento dos Engenheiros responsáveis pela elaboração de projetos de 

especialidade de segurança e medidas de autoproteção, das 2ª, 3ª e 4 Categorias de Risco, que 

de acordo com o previsto nas cláusulas 3ª e 4ª do Protocolo, os Membros da Ordem dos 

Engenheiros podem ser reconhecidos por:  

a. experiência profissional;  

b. frequência com aproveitamento de ação de formação reconhecida pela ANEPC.  
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Assim, o reconhecimento pela Ordem dos Engenheiros para obtenção de certificação de 

especialização declarada a apresentar na ANEPC para registo é feito por uma CVH – Comissão 

de Verificação de Habilitações de acordo com a alínea b) do n.º 3 do artigo 45.º do Estatuto da 

Ordem dos Engenheiros, nomeada pelo Conselho Coordenador de Colégios e aprovada pelo 

Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros, da seguinte forma:  

a. Reconhecimento dos técnicos por experiência profissional (minuta de certificação 

em anexo 3): 

a1) Para elaboração de projetos e medidas de autoproteção da 2.ª, 3.ª e 4.ª 

categorias de risco: 

• o máximo de 5 (cinco) projetos de SCIE, classificados nas 3.ª ou 4.ª 

categorias de risco, e aprovados pela ANEPC desde o início da vigência do 

atual regime jurídico de SCIE (1 de janeiro de 2009) nos quais tenham sido 

técnicos responsáveis, nos termos do RJUE; 

• Podem ainda ser reconhecidos os técnicos que, não cumprindo os requisitos 

constantes no ponto anterior, apresentem no mínimo 5 (cinco) anos de 

experiência profissional na área de SCIE, com comprovada abrangência das 

matérias constantes no regulamento técnico, nomeadamente aplicáveis às 

3ª e 4ª categorias de risco, evidenciada no respetivo Curriculum Vitae. 

a2) Para elaboração de projetos e medidas de autoproteção somente da 2.º 

categoria de risco, o mínimo de 5 (cinco) projetos de SCIE, classificados na 2.ª 

categoria de risco, e aprovados pela ANEPC, desde o inicio da vigência do atual 

regime jurídico de SCIE (1 de janeiro de 2009), nos quais tenham sido técnicos 

responsáveis, nos termos do RJUE. 

b. Reconhecimento dos técnicos por frequência com aproveitamento de ação de 

formação, reconhecida pela ANEPC de acordo com Protocolo de 12 de março de 

2021 atualmente em vigor, com a duração mínima de 128 horas e conteúdo mínimo 

indicado no seu Anexo I e II (minuta de certificação em anexo 4). 
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Após aprovação da emanação de certificação de especialização declarada por parte da Ordem 

dos Engenheiros e o comprovativo de inclusão no portal da ANEPC, o membro não fica excluído 

de solicitar ao Conselho Diretivo da sua Região da Ordem dos Engenheiros, para efeitos legais, 

a Declaração de Exercício Profissional do(s) ato(s) de engenharia em causa de Projeto de SCIE 

ou Medidas de Autoproteção, conforme o fim a que se destinam (anexo 5): 

• Para elaboração de projetos e medidas de autoproteção da 1.ª categoria de risco 

• Para elaboração de projetos e medidas de autoproteção da 2.ª categoria de risco  

• Para elaboração de projetos e medidas de autoproteção da 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de 

risco: 

 

 

Lisboa, 15 de março de 2022 

 

 

Ordem dos Engenheiros 

Conselho Diretivo Nacional 


