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Resumo 

Edifício antigo é todo aquele que foi construído antes do advento do betão armado como material 

estrutural dominante, ou seja, antes do aparecimento do cimento Portland, recorrendo, portanto, a materiais 

e tecnologias tradicionais para a construção dos diferentes elementos constitutivos, materiais e técnicas que 

têm origem quase perdida no tempo, mas que foi herdada, e nem sempre bem compreendida e aplicada, da 

tradição romana de construir.  

As condições de segurança ao incêndio da generalidade dos centros urbanos antigos estão perigosamente 

afastadas do limiar mínimo de segurança, o que justifica a necessidade de uma intervenção sistemática com 

vista ao estabelecimento de uma melhor capacidade de desempenho dos edifícios situados nestas zonas em 

matéria de segurança ao incêndio e, por isso, se exige a definição de políticas e metodologias de intervenção 

distintas das aplicadas a edifícios novos, de modo a considerar as medidas mais adequadas a cada situação 

concreta.   

O desenvolvimento de um método de análise de risco que contemple o perigo de incêndio em edifícios é 

de extrema importância, pois será fundamental para apoio aos projetistas e licenciadores. Essa ferramenta de 

análise poderá servir de suporte à legislação de segurança ao incêndio, quer para edifícios novos, quer, 

sobretudo, para edifícios existentes, de modo a racionalizar as exigências regulamentares que, 

frequentemente, são definidas com um significativo grau de empirismo e que são pouco adequadas a estes 

últimos. 

Devido à incerteza da natureza dos incêndios, o estudo do histórico das ocorrências é de extrema 

importância pois a partir dele é possível obter informação de relevância significativa em distintos aspetos, 

com o intuito de se obterem esclarecimentos sobre as causas, as consequências e as circunstâncias 

envolventes. Este conhecimento vai permitir o desenvolvimento de medidas preventivas, que terão o efeito de 

redução dos riscos. 

Dominando o conceito de sustentabilidade na construção, os seus objetivos e o meio de os alcançar, 

consegue-se extrapolar esse processo para projetos ou obras de reabilitação e reaproveitamento de edifícios, 

uma vez que evitam a ocupação de território e o consumo desnecessário de recursos, constituindo-se como 

uma via privilegiada para atingir os objetivos da sustentabilidade. 
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As ações de reabilitação, reparação ou conservação das edificações nos centros históricos, sejam elas 

leves, moderadas ou profundas, devem ter sempre a preocupação de melhoria das condições de segurança 

aos incêndios. A sustentabilidade na indústria da segurança contra incêndios implica a adoção de sistemas e 

medidas de segurança contra o fogo que apoiam e fomentam as características dos edifícios que são 

ambientalmente amigáveis no uso diário dos mesmos. Estes sistemas e medidas devem reduzir o risco de 

incêndio e o impacto que tais características possam ter em todo o ciclo de vida expectável do edifício. É 

relevante mencionar que só porque um edifício é rotulado de “edifício sustentável”, não equivale a dizer que é 

seguro quando enfrenta um incêndio. 

 

Palavras-Chave: Edifícios Antigos, Análise de Risco, Segurança Contra-Incêndios, Reabilitação, 

Sustentabilidade. 
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Abstract 

Ancient building is the one that was built before the use of reinforced concrete as a structural dominant 

material, before the appearance of Portland cement. This means structures using traditional materials and 

technologies for the construction of the various components, materials and techniques which origin is almost 

lost in time (or at least from the Roman tradition of construction). Thereby, this definition includes all buildings 

constructed until the early 40’s of the twentieth century 

The conditions for fire safety of most historic city centers are dangerously away from the minimum 

threshold of safety, which justifies the need of a systematic intervention, in order to establish a better capacity 

performance of old buildings, regarding the safety fire. It requires strategies and methodologies of intervention 

different from the ones applied to new buildings, in order to consider the most appropriate measures to each 

specify situation. 

The development of a risk analysis method that considers the danger of fire in old buildings is very 

important, because it will be critical to supporting project teams.  This analysis tool could provide support for 

the fire safety legislation, both for new buildings and, above all, for old buildings.  

Due to the uncertainty of the origin of the fires, the study of historical occurrences is extremely important, 

since from it you can get relevant information in different aspects, in order to obtain clarification on the 

causes, consequences and surrounding circumstances. This knowledge will allow the development of 

preventive measures which effect will be to reduce the risks. 

Mastering the concept of sustainability in construction, their objectives and the means of achieving them, it 

is possible to extrapolate this process for other projects or rehabilitation and reuse of buildings, as they avoid 

the occupation of territory and unnecessary resource consumption, becoming itself a privileged path to 

achieve sustainability objectives. 

The actions of rehabilitation, repair or maintenance of buildings in historic centers, whether mild, moderate 

or deep, should always take care to improve safety conditions for fires.  

Sustainability in the fire safety industry implies the adoption of systems and safety measures against fire 

that support and promote the characteristics of buildings that are environmentally friendly in daily use. These 

systems and measures should reduce the risk of fire and the impact that such characteristics may have 
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throughout the expected life cycle of the building. It is relevant to mention that just because a building is 

labeled "sustainable building" is not equivalent to say that it is safe when facing fire. 

 

Keywords: Old Buildings, Risk Analysis, Fire Safety, Rehabilitation, Sustainability 
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1 Introdução  

1.1 Notas Iniciais 

Na reabilitação de edifícios é grande a dificuldade em assegurar algumas das exigências legislativas atuais, 

mais ainda quando se trata de edifícios antigos, sendo mesmo em algumas situações impossível, ou apenas 

possível a custos proibitivos. A este propósito importa referir que a legislação nacional em vigor no domínio da 

construção é sobretudo orientada para a construção nova, mostrando-se inadequada quando se pretende 

aplicar ao edificado existente. 

A reabilitação e reaproveitamento de edifícios, uma vez que evitam a ocupação de território e o consumo 

desnecessário de recursos, constitui-se como uma via privilegiada para atingir os objetivos da 

sustentabilidade. 

Canha da Piedade apresenta de forma concisa o papel da reabilitação de edifícios no Desenvolvimento 

Sustentável: “A reabilitação/recuperação do parque imobiliário deve constituir um dos instrumentos 

indispensáveis de qualquer política de habitação e urbanismo. Esta ação de recuperação de património 

edificado, para além de permitir preservar e valorizar as zonas históricas; salvaguardar a pluralidade das 

funções nas zonas centrais, contrariando a terciarização crescente e o abandono do centro pelos habitantes; 

reabilitar as periferias em termos de qualidade ambiental e de diversificação de atividades e conservar 

regularmente o parque habitacional, pode desempenhar um papel fundamental na “sustentabilidade”, na 

medida em que o esforço despendido em recursos para a obtenção de resultados idênticos ao que se obteria 

com construção nova pode ser cerca de 1/3 a 1/4 e representar ainda uma significativa economia de 

resíduos.” (Piedade, 2000). 

Os últimos anos têm conhecido um enorme progresso na indústria da construção civil, quer ao nível das 

tecnologias, quer ao nível dos materiais, o que permitiu a construção de edifícios cada vez mais complexos 

que conduzem a um acréscimo do risco de incêndio. As ações de reabilitação, reparação ou conservação das 

edificações nos centros históricos, devem ter sempre a preocupação de melhoria das condições de segurança 

aos incêndios.  

Neste trabalho pretendeu-se realizar uma análise geral da temática da segurança contra incêndios em 

edifícios (SCIE), começando pela legislação enquadrante em vigor e a que lhe deu origem, bem como uma 
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proposta de adaptação ao edificado existente. Fez-se uma pesquisa sobre o que se entende sobre o risco em 

geral e o risco de incêndio em particular e colaborou-se numa proposta de um método de análise do mesmo.  

Olhou-se a SCIE sob a perspetiva da sustentabilidade e possíveis indicadores que possibilitem a sua 

caraterização, começando por se adaptar à realidade nacional, um método de análise de sustentabilidade 

qualitativo de análise do risco de incêndio, que permite dar indicação gerais a seguir quanto aos meios ou 

soluções a adotar. 

Este processo tem como objetivo encontrar uma metodologia específica, ou enquadrada nas existentes, 

bem como a fixação de indicadores cruciais para uma avaliação sustentável, que permita aos profissionais, 

envolvidos na reabilitação de edifícios antigos, ter uma perceção realista da importância da escolha do tipo de 

práticas de projeto e construtivas no balanço sustentável global do edifício, isto sob a perspetiva da segurança 

contra incêndios em edifícios. 

Pretendia-se estabelecer uma lista de parâmetros e critérios de análise tendo como base as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável, (ambiental, social e económico), através do cruzamento e análise 

das diversas abordagens existentes (exemplos de edifícios e itens de análise nas metodologias de avaliação 

conhecidas), com base na seleção de pontos da metodologia internacional SBtool e da regulamentação, 

normas e recomendações existentes. 

Com o estabelecimento de uma lista de parâmetros e critérios, pretende-se desenvolver a definição de 

cada critério de análise, procurando a definição das melhores práticas sustentáveis de projeto de segurança 

contra incêndios na reabilitação de edifícios antigos.  

Fez-se um estudo estatístico das ocorrências de incêndios urbanos na cidade do Porto, dando 

continuidade e concluindo os estudos existentes nesta área, pois os mesmos não eram feitos desde 2006. 

Saliente-se que este estudo permitiu retirar indicadores para um futuro método de análise do risco de 

incendio em edifícios existentes (MARIEE), que irá ser um complemento da legislação em vigor e dar resposta 

às inúmeras questões que a mesma não consegue dar. 

Por fim, aplicaram-se os resultados obtidos a um caso de estudo que consistiu na análise de uma fração 

do quarteirão do centro histórico do Porto, o Quarteirão de São João. 
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1.2 Objetivos 

Os objetivos que se pretendiam alcançar com o desenvolvimento deste trabalho foram os seguintes: 

 Analisar de forma crítica o enquadramento legal de SCIE e propor medidas adaptadas ao edificado 

existente, nomeadamente o antigo; 

 Caracterização do risco de incêndio em centros urbanos antigos;  

 Determinação de medidas a implementar para a obtenção de um modelo de segurança contra 

incêndios ajustado aos edifícios antigos, com base em métodos de análise de risco de incêndio;  

 Execução de um estudo estatístico com base no histórico de incêndios na cidade do Porto (de 

2006 até 2012); 

 Analisar, sob a perspetiva da sustentabilidade, a segurança contra incêndios em edifícios, 

identificando indicadores de sustentabilidade das medidas (ativas ou passivas) propostas; 

 Classificar os indicadores de sustentabilidade com a ferramenta de avaliação SBToolPT®; 

 Elaboração de um guia/manual com medidas orientadoras para projetos de Segurança Contra 

Incêndios na reabilitação sustentável de edifícios antigos; 

 Identificar referenciais para a caracterização da construção de edifícios antigos no Porto. 



Segurança Contra Incêndios na    

Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos    

    

Pág. 4 de 404 MCRS – Universidade do Minho   

1.3 Metodologia  

A metodologia seguida para a elaboração desta dissertação consistiu em individualizar cada um dos 

assuntos abordados em capítulos próprios que depois foram tratados de forma a dar coerência a um 

conjunto, que se pretendeu uniforme, e cada capítulo correspondeu a uma tarefa. 

Assim, de seguida enumeram-se as tarefas que foram executadas: 

1.3.1 Enquadramento da Segurança Contra Incêndios em Edifícios e da Sustentabilidade na 

Construção 

No estado da arte são apresentados os estudos conhecidos e com significado, quer na área da segurança 

ao incêndio em edifícios, quer no domínio do desenvolvimento e construções sustentáveis. Uma vez que são 

muito escassos os trabalhos em que há uma articulação dos dois temas teve de se partir de uma base 

generalista para depois aprofundar o estudo à situação concreta do edificado antigo. 

Esta tarefa foi decisiva para se perceber exatamente de onde se partia em matéria do conhecimento atual 

e o que se pretendia alcançar no final da dissertação.  

Segurança contra incêndios em centros urbanos antigos 

Aqui apresentam-se os estudos conhecidos sobre incêndios em Centos Urbanos Antigos, com base no 

levantamento de alguns incêndios ocorridos nestes locais em Portugal e, também, noutras partes do mundo, 

destacando a fase atual do desenvolvimento e algumas preocupações da comunidade científica e das 

autoridades locais acerca do setor, que servirão para dar uma perspetiva e enquadramento do problema real, 

que é a existência deste fenómeno.  

Legislação de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

Na tarefa foi feita uma revisão e análise do enquadramento legal da SCIE e a sua aplicabilidade aos 

edifícios existentes, nomeadamente os antigos. Fez-se uma síntese dos trabalhos existentes nesta área, 

nacionais e estrangeiros, de modo a que se pudesse partir de uma base bem consolidada e daí desenvolver 

toda uma metodologia que se julga não existir até ao momento, que é a definição de medidas concretas e 

não generalistas, aplicáveis aos edifícios em estudo.  
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Também se pretendia saber até que ponto é que a legislação existente abordava as questões da 

segurança contra incêndios e a sustentabilidade. 

Noção de Risco 

Nesta tarefa pretendeu-se estudar o que é o risco e como ele é interpretado na comunidade científica. 

Análise do Risco de Incêndios em Edifícios 

Foram identificados quais os métodos em uso para se fazer a análise de SCIE e quais as suas limitações. 

Métodos de avaliação da sustentabilidade na construção 

De maneira a entender o contexto atual da influência da sustentabilidade no setor da construção, fez-se 

uma revisão dos processos existentes de avaliação da sustentabilidade e do ciclo de vida dos materiais e 

sistemas construtivos, procurando estabelecer a comparação dos seus principais métodos. 

Definição de práticas sustentáveis na reabilitação de edifícios antigos sob a perspetiva da 

SCIE 

Este processo teve como objetivo encontrar uma metodologia específica, ou enquadrada nas existentes, 

bem como a fixação de indicadores cruciais para uma avaliação de sustentabilidade, que permitisse aos 

profissionais, envolvidos na reabilitação de edifícios antigos, ter uma perceção realista da importância da 

escolha do tipo de práticas de projeto, ou construtivas, no balanço sustentável global do edifício, isto sob a 

perspetiva da segurança contra incêndios em edifícios. 

Nesta tarefa procurou-se o que existia sobre este assunto a nível internacional, uma vez que em termos 

nacionais não existem estudos publicados sobre o mesmo. 

Avançando depois para a elaboração de critérios adaptados à reabilitação sustentável, sob a perspetiva da 

segurança contra incêndios, isto é, determinar a sustentabilidade das medidas propostas, quer elas sejam 

passivas ou ativas, propondo-se uma definição de critérios mensuráveis. 

Pretendia-se estabelecer uma lista de parâmetros e critérios de análise tendo como base as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável, através do cruzamento e estudo das diversas abordagens 

existentes (exemplos de edifícios e itens de análise nas metodologias de avaliação conhecidas), e da seleção 
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de pontos da metodologia internacional SBtool, sustentados na regulamentação existente, normas e 

recomendações. 

Como se irá ver, com esta tarefa não se conseguiu atingir o objetivo proposto uma vez que os dados 

existentes sobre a relação entre sustentabilidade e a segurança contra incêndios em edifícios ainda são 

escassos e será necessário dedicar mais tempo a este estudo, o que se poderá fazer no âmbito de estudos 

mais profundos no futuro. 

Para além dos trabalhos apresentados indica-se um método de análise qualitativo que servirá de indicação 

quanto ao risco de incêndios em edifícios das medidas de sustentabilidade adotadas aquando da construção 

ou reabilitação dos mesmos. 

1.3.2 Contribuição para o desenvolvimento de um futuro indicador de sustentabilidade no 

domínio da SCIE 

Durante a elaboração desta dissertação foi-nos solicitado apoio para o desenvolvimento de um método de 

análise de risco de incêndio do edificado existente (MARIEE), o que ia de encontro ao que se pretendia 

desenvolver e por isso o esforço foi canalizado também para essa tarefa. 

1.3.3 Estudo Estatístico de Incêndios Urbanos 

De modo a fornecer elementos para o estudo em causa foi feita uma atualização da informação relativa às 

ocorrências de incêndios urbanos na cidade do Porto, de 2007 a 2012, a partir dos registos existentes nos 

arquivos do Batalhão Sapadores Bombeiros do Porto, e os mesmos foram tratados estatisticamente uma vez 

que os últimos estudos efetuados tinham sido realizados até 2006. 

Com base nesta informação pretendeu-se dar um contributo para um modelo que permitisse tratar o 

problema da probabilidade de ocorrência de incêndio apoiado no conhecimento e caracterização das 

ocorrências de incêndio em meio urbano. 

1.3.4 Conclusões e estudos futuros 

Através dos resultados obtidos foi feita uma avaliação final do estudos desenvolvidos e a possibilidade de 

estes poderem dar origem a uma metodologia de apoio à execução de projetos de segurança contra 

incêndios na reabilitação sustentável de edifícios antigos.  
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Indicam-se as conclusões a que se chegou e alguns trabalhos futuros. 

Como produto final pretendia-se um manual de apoio ao projeto de segurança contra incêndios em 

edifícios antigos, que fosse útil a quem projeta e a quem tem a função de analisar e licenciar projetos de 

segurança contra incêndios em edifícios, de modo que o edifício resultante fosse o mais sustentável possível 

e seguro tanto quanto possível, face ao risco de incêndio. 

1.3.5 Caso de Estudo 

Foi escolhido um quarteirão de edifícios localizado na zona histórica do Porto, (Quarteirão de São João) 

como caso de estudo para testar a definição das práticas defendidas neste trabalho. 

Identificar referenciais para a caracterização da construção de edifícios antigos no Porto 

Numa primeira fase foi necessário proceder à caracterização do edificado em que se ia trabalhar. 

Nesta tarefa o que se pretendia era definir a caracterização da zona histórica urbana, ou centro histórico 

do Porto, classificado pela UNESCO como património da humanidade.  

Foi feita uma pesquisa da informação existente em arquivo e foram realizadas visitas físicas ao Centro 

Histórico do Porto. Com base na informação recolhida foi elaborado um referencial com a tipificação das 

soluções construtivas.  

Pretendeu-se, com base neste referencial, evidenciar as particularidades da construção de edifícios antigos 

no Porto e as incongruências da aplicação da legislação atual, que a ser feita descaracterizará o edificado e 

muitas vezes inviabilizará as operações urbanísticas. 

Enquadramento histórico do Quarteirão de São João 

Para se entender melhor a constituição das frações fez-se uma descrição histórica da origem do 

quarteirão, com o intuito de se perceber o que esteve na origem do mesmo e que influência tem no estado 

atual do edificado. 

Estudo da fração 01 do Quarteirão de São João 

Foram aplicados a uma fração do quarteirão de São João, a fração 01, os estudos desenvolvidos ao longo 

da dissertação. Analisou-se a fração quanto ao estado do edificado; fez-se uma análise do ponto de vista 



Segurança Contra Incêndios na    

Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos    

 

   

Pág. 8 de 404 MCRS – Universidade do Minho   

legislativo na área da SCIE e verificou-se que medidas principais, ativas e passivas, seriam de aplicar à luz da 

legislação em vigor; aplicou-se o método qualitativo de análise de sustentabilidade das medidas de SCIE; 

conjugaram-se ambas as indicações a fim de se estabelecerem as medidas a implementar e por fim, com 

base no que se defendeu na dissertação, definiram-se quais as medidas que realmente iriam ser aplicadas. 

De salientar que esta análise foi feita a um caso real, em que os projetistas submeteram os projetos de 

arquitetura e de SCIE para apreciação e licenciamento e que o mesmo foi feito pelo autor. 

Serão apresentadas peças desenhadas dos projetos referidos, cedidas pelos autores e fotos do antes e 

depois do decorrer da obra. 

Análise do edificado e de SCIE das restantes frações do quarteirão de São João 

Foi feito um levantamento exaustivo de todas as frações existentes no quarteirão, para se poder identificar 

qual a solução construtiva adotada, com vista à identificação dos principais fatores condicionantes da 

segurança contra risco de incêndio, que dará origem a uma base de dados relacional. 

Posteriormente, foi feita uma análise de enquadramento legal para determinar o que seria necessário do 

ponto de vista de SCIE com base na atual legislação em vigor. 

1.3.6 Esquema Geral da Metodologia 

Na Figura 1 representa-se esquematicamente uma síntese da metodologia de desenvolvimento da 

dissertação que se pretendia seguir no início dos trabalhos. Por um lado, analisaram-se as questões da 

segurança contra incêndios em edifícios, mais especificamente em edifícios antigos, e por outro lado as 

questões da sustentabilidade na reabilitação.  

Da articulação das duas temáticas o objetivo era elaborar-se um Guia ou Manual de apoio ao projeto de 

segurança contra incêndios em edifícios antigos.  

A dissertação como um todo foi utilizada na análise de um caso de estudo, mais propriamente um 

quarteirão de edifícios no Centro Histórico do Porto, classificado como Património da Humanidade pela 

UNESCO.  
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Figura 1 – Metodologia geral da Dissertação 
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2 Enquadramento da Segurança Contra Incêndios em Edifícios e da Sustentabilidade na 

Construção 

2.1 Segurança contra incêndios em Centros Urbanos Antigos 

A problemática da segurança ao incêndio nas áreas urbanas antigas coloca-se de forma premente, pois a 

possibilidade de ocorrência de um acidente deste tipo é real. 

 

Figura 2 - Incêndio em edifício na Rua Rodrigues de Freitas em 18-06- 2009 [Fonte: arquivo BSB] 

 

Figura 3 - Incêndio na Rua de Trás com destruição total do edifício em 9-01-2009 [Fonte: arquivo BSB] 
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As intervenções possíveis em matéria de segurança ao incêndio nestes locais estão condicionadas por 

uma realidade já existente que, em muitos casos, tem fortes implicações, quer pelas condições que os 

edifícios apresentam, quer pela imagem do conjunto que tem de ser preservada. 

 

Figura 4 – Centros Urbanos antigos [Fonte: Luís Rodrigues] 

Contudo, o respeito pelo existente não deve limitar a concretização de intervenções que conduzam ao 

estabelecimento de uma melhor capacidade de desempenho destas zonas em matéria de segurança ao 

incêndio. (Figueiredo, 2005). 

 

Figura 5 – Edifícios antigos [Fonte: Luís Rodrigues] 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos  

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 13 de 404 

Embora a maioria dessas situações exija um estudo específico é possível tipificar as principais dificuldades 

que surgem nos edifícios antigos e correspondentes cascos urbanos. (Porto, 2012). 

De seguida descrevem-se alguns dos principais trabalhos desenvolvidos, sobre temas relacionados com os 

incêndios e, em particular, em centros históricos urbanos, que servirão de apoio e enquadramento ao 

desenvolvimento da dissertação. 

2.1.1 Estudos desenvolvidos no País 

A preocupação da segurança contra risco de incêndios em edifícios e recintos começou a ter uma grande 

relevância após o Incêndio do Chiado no centro histórico de Lisboa, em agosto de 1988. A dimensão e os 

prejuízos causados criaram um grande impacto social que desencadeou um conjunto de estudos e medidas 

preventivas a nível nacional. 

Dos vários estudos consultados destacam-se os seguintes:  

Estudos efetuados após o grande incêndio do Chiado de 1981 

Os efeitos do incêndio do Chiado foram idênticos a quase todos os edifícios atingidos com constituição 

estrutural similar, verificando-se que todos os elementos de madeira foram destruídos, muitos dos elementos 

metálicos sofreram deformações significativas e as paredes de alvenaria apresentaram graus aleatórios de 

danos. 

Foi desenvolvida uma simulação do incêndio no edifício Grandella para analisar a evolução das 

temperaturas e a propagação do incêndio. Serviu, também, para entender as características do incêndio e 

concluir sobre o nível de danos dos materiais. Foram analisados vários elementos metálicos e as argamassas 

para estimar a sua degradação durante o incêndio e estudar a sua utilização em reabilitação. 

Foi ainda realizado um outro estudo, relativo à análise de risco de incêndio dos edifícios confinantes onde 

ocorreu o incêndio, utilizando o método de Gretener. Os resultados encontrados apontavam para um elevado 

risco de incêndio, pelo que foram propostas várias medidas de correção e prevenção para a redução desse 

risco, como por exemplo, a verificação das instalações elétricas e de gás, a desobstrução, sinalização e 

iluminação dos caminhos de evacuação, bem como o reforço e implementação de medidas ativas de 

segurança. 
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Incêndios em núcleos urbanos antigos - Verificação da segurança contra incêndios na 

Mouraria 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado do Engº José Manuel Felizardo 

Gonçalves, elaborado no Instituto Superior Técnico, no ano 1994. No trabalho foi efetuada a análise de risco 

de incêndio do bairro da Mouraria, em Lisboa, recorrendo ao método de Gretener. (Gonçalves, 1994). 

Centro histórico de Évora 

A Câmara Municipal de Évora elaborou um estudo aprofundado das condições de segurança contra riscos 

de incêndio do seu centro histórico, ou seja, cidade intramuros (Património Mundial). Este estudo, chamado 

de Plano de Segurança, incluiu o levantamento generalizado do edificado, seguido de uma análise de riscos 

quantificada com base no método de Gretener para propor um conjunto de medidas corretivas. (Oliveira, 

1995). 

Bairros históricos de Lisboa - Mouraria/Encosta do Castelo, Alfama, Bairro Alto e Madragoa 

A Direção Municipal de Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Lisboa solicitou um estudo ao 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil intitulado “Segurança Contra Riscos de Incêndio em Centros 

Urbanos Antigos – Bairros Históricos de Lisboa”, tendo sido concluído em 1997. 

Este estudo aborda a questão da segurança contra incêndio nas áreas urbanas mais antigas de Lisboa, na 

dupla vertente edifício/área envolvente, apresentando recomendações resultantes de uma análise sumária a 

quatro bairros históricos – Mouraria/Encosta do Castelo, Alfama, Bairro Alto e Madragoa. 

O estudo é composto por dois relatórios LNEC (Volume I e Volume II): 

No Volume I – Implicações na segurança das características físicas e funcionais – é definida a filosofia de 

intervenção que ditou as medidas propostas, assim como uma caracterização sob os diferentes aspetos 

relacionados com a segurança contra incêndio dos edifícios e das áreas urbanas antigas em estudo.  

No Volume II – Recomendações técnicas sobre medidas de segurança – concretizam-se as principais 

medidas de segurança propostas tendo em conta o diagnóstico previamente elaborado no Volume I sobre a 

realidade física existente, nas áreas urbanas antigas de Lisboa. 
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Importa referir que as medidas aqui contidas não aparecem de uma forma esquemática, mas sim 

inseridas normalmente no decurso de uma exposição em que se procura definir os diversos fatores em jogo, 

começando por apontar as medidas mais aconselháveis e, de seguida, as alternativas quando não é possível 

implementar as primeiras. Na realidade, existem medidas que, sob o ponto de vista da segurança ao 

incêndio, seriam as melhores mas, por razões diversas, não são exequíveis, tornando-se necessário 

apresentar soluções alternativas que, embora menos eficazes, permitem melhorar as condições de 

segurança. (Coelho, 1997) (Coelho, 2006). 

Centro histórico de Guimarães 

Foi elaborado no âmbito do Projeto ATLANTE - "Melhorar as Cidades Atlânticas Património Mundial da 

UNESCO", um plano piloto de combate aos incêndios e de segurança nos centros históricos tendo por base a 

cidade de Guimarães, cujo autor foi o Eng.º Manuel Figueiredo. 

Este estudo teve por objetivo uma avaliação do risco de incêndio e a proposta de medidas com vista à 

melhoria das suas condições de segurança, cujo âmbito físico de aplicação foi constituído pela zona 

classificada de Património Mundial (zona central) e por uma envolvente a esta, designada no estudo por Área 

de Análise. 

O estudo desenvolvido colocou-se na dupla vertente edifício/área envolvente, detendo-se sobre vários 

níveis físicos como os edifícios, os espaços exteriores e as próprias morfologias urbanas. Foram ainda objeto 

de estudo as instalações técnicas e as infraestruturas deste centro histórico. (Figueiredo, 2005). 

Segurança ao incêndio em centros urbanos antigos 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado em Engenharia Civil, na 

especialização em Ciências da Construção, pela Eng.ª Ana Margarida Sequeira Fernandes, elaborado na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no ano 2006. Neste trabalho são 

abordadas diversas matérias relacionadas com a segurança ao incêndio nos centros históricos, desde a 

caracterização do edificado em termos de arquitetura, construção e materiais utilizados, até ao diagnóstico 

dos principais problemas existentes, passando pelo enunciado de um conjunto de princípios gerais que 

devem orientar as intervenções. Neste trabalho foi ainda desenvolvida uma metodologia de análise de risco de 

incêndio vocacionada para a aplicação aos edifícios antigos. (Fernandes, 2006). 
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Avaliação de risco de incêndio em centros históricos. O caso de Montemor - o - Velho 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de Segurança contra Incêndios 

Urbanos pela Eng.ª Maria Leal Andrade Santana, elaborado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra, no ano 2007. Neste trabalho foram identificadas as particularidades dos centros 

históricos e o estudo da aplicabilidade dos métodos de análise de risco de incêndios a estas zonas. Foram 

aplicados os métodos de Gretener e de Frame ao Centro Histórico de Montemor-o-Velho e, depois de 

analisados os resultados, foram propostas melhorias para esta zona ao nível de segurança contra incêndios 

(SCI). Foi ainda aplicado um método de análise de risco desenvolvido pelo Eng.º Leça Coelho e pela Engª Ana 

Margarida Fernandes em 2006. (Santana, 2007). 

Medidas de segurança contra incêndio para Angra do Heroísmo 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de Segurança contra Incêndios 

Urbanos pela Eng.ª Irene Mealha, elaborado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, no ano 2008. 

Este trabalho consistiu no estudo do risco de incêndio da Zona Classificada de Angra do Heroísmo, Cidade 

Património Mundial. Neste estudo foi utilizado o método de Gretener para verificar o risco de incêndio na 

cidade. Para o efeito, foram estudados 487 edifícios da Zona Classificada, abrangendo uma área aproximada 

de 112 000 m2. Foi ainda avaliado o desenvolvimento do incêndio num dos edifícios de Angra, recorrendo a 

dois modelos de simulação de desenvolvimento do incêndio (CFAST e ARGOS). Contudo, da aplicação desses 

dois modelos não resultaram conclusões assinaláveis para a definição de medidas de segurança ao incêndio 

a propor para os edifícios em geral. (Mealha, 2008). 

A segurança ao incêndio no centro histórico do Funchal 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de Segurança contra Incêndios 

Urbanos pelo Eng.º Rui Figueira, elaborado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, no ano 2008. 

Neste trabalho foi apresentada a metodologia desenvolvida ao nível do licenciamento em Portugal e 

algumas medidas adotadas pelo município do Funchal, com o intuito de combater o abandono do edificado 

no seu centro histórico. Foram ainda aplicados os métodos de análise de risco de incêndio de Gretener e 

ARICA a alguns edifícios do Centro Histórico do Funchal. Procedeu-se a uma apresentação e análise crítica a 
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estes métodos que resultou na apresentação de várias propostas de alteração. Com base no ARICA, 

procedeu-se à criação de um software em linguagem C#, resultando este numa simplificação da aplicação 

deste método de análise de risco de incêndio. (Figueira, 2008). 

Análise estatística dos incêndios em edifícios no Porto, 1996-2006 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de Segurança contra Incêndios 

Urbanos pelo Eng.º Vítor Martins Primo, elaborado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, no ano 2008. 

Este trabalho teve como objetivo a recolha, análise e tratamento da informação disponível sobre incêndios 

urbanos na cidade do Porto no período de 1996 até 2006, procurando assim contribuir para um melhor 

conhecimento de vários aspetos relacionados com este tipo de ocorrência. (Primo, 2008). 

Análise de risco de incêndio na baixa de Coimbra 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de Segurança contra Incêndios 

Urbanos pelo Eng.º Paulo Sérgio Dias de Figueiredo, elaborado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra, no ano 2008.  

Neste trabalho foi caracterizada a baixa de Coimbra onde foram analisados 592 edifícios. Foram aplicados 

os métodos de FRIM (Fire Risk Index Method) e o método de Gretener ao conjunto destes edifícios, tendo sido 

propostas, melhorias preventivas para esta zona ao nível de SCI. (Figueiredo, 2008). 

Segurança contra incêndio em edifícios no centro histórico do Porto 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Eng.º Luís Manuel Pais Rodrigues, no âmbito da dissertação de 

mestrado em Construções Civis, elaborado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no ano de 

2009. 

Nesta dissertação de mestrado foram abordadas diversas matérias relacionadas com a segurança ao 

incêndio no Centro Histórico do Porto (CHP), desde os riscos naturais e tecnológicos associados a esta zona 

da cidade, à caracterização do edificado, sua morfologia e ao tipo de construção e materiais utilizados, até ao 

diagnóstico dos principais problemas existentes, passando pelo enunciado de um conjunto de princípios 

gerais que devem orientar as intervenções. 
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A aplicação da legislação de segurança contra risco de incêndios em edifícios existentes e em particular 

nos centros históricos foi outra parte deste trabalho onde foram elencados os princípios gerais de 

licenciamento dos projetos e planos de SCI com a legislação em vigor, os problemas na sua aplicação, e a 

apresentação de algumas medidas cautelares para a resolução de não conformidades, bem como a proposta 

de medidas compensatórias, complementadas com medidas de autoproteção. 

Foi ainda desenvolvida uma metodologia simplificada para avaliação do Risco de Incêndio Urbano no CHP, 

tendo em consideração três fatores: a acessibilidade ao local, a disponibilidade de água para combate a 

incêndios e o estado geral de conservação do edificado, instrumento de trabalho que permitiu avaliar a maior 

ou menor dificuldade de combate ao um incêndio que os Corpos de Bombeiros podem vir a ter nos 

arruamentos do CHP. (Rodrigues, 2009). 

Análise do Risco de Incêndio de um Quarteirão do Centro Histórico da Cidade do Porto 

(Quarteirão 14052 – Aldas, Sé do Porto) 

Este trabalho foi desenvolvido pelo Eng.º Diogo Vaz da Fonseca e Cunha, no âmbito da dissertação de 

mestrado em Engenharia Civil - Especialização em Construções, elaborado na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, no ano de 2010. 

Neste trabalho faz-se a análise do risco de incêndio, com base no método de Gretener, de um edificado 

bastante antigo do Centro Histórico do Porto e tiram-se as devidas ilações no que se refere às medidas 

possíveis a serem implementadas de forma a tornar aceitável esse risco. Dada a importância em serem 

avaliados os imóveis quanto ao seu risco de incêndio, reforçada com a implementação da nova 

regulamentação de segurança contra incêndio em edifícios e, particularmente, aqueles que se localizam nos 

centros históricos das cidades, este estudo vem dar um pequeno contributo nessa avaliação. 

Após a realização deste estudo e conhecendo todos os valores referentes ao risco de incêndio, o trabalho 

teve igualmente como objetivo o de apontar medidas de intervenção e segurança contra incêndio a serem 

implementadas. (Cunha, 2010). 
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2.1.2 Estudos desenvolvidos no Estrangeiro 

Índice para o Risco de Incêndio em Edifícios Históricos 

Os engenheiros de segurança contra incêndios e os arquitetos há muito que reconhecem a dificuldade de 

aplicação dos regulamentos de construção e de segurança contra incêndio em edifícios históricos. Os 

edifícios pequenos e antigos com valor histórico significativo necessitam de uma abordagem eficaz para uma 

avaliação com base no desempenho (performance - based evaluation).  

Uma técnica que ganhou aceitação é a designada indexação do risco de incêndio. O Índice para o Risco 

de Incêndio Histórico (HFRI – Historic Fire Risk Index) descrito neste trabalho utiliza um modelo linear aditivo 

com a avaliação de múltiplos atributos para produzir uma medida de risco de incêndio relativo. 

As ponderações são estabelecidas de acordo com a importância dos parâmetros do risco de incêndio. 

Depois, para cada estrutura histórica específica, as grelhas de parâmetros (i.e. a quantidade, ou o grau em 

que o parâmetro está presente) são determinadas a partir de informação recolhida através de um 

levantamento detalhado efetuado no local. O risco de incêndio é analisado através do produto entre 

ponderações e as grelhas de parâmetros, originando um valor único mínimo, que representa o nível de 

segurança contra incêndio oferecido pelo edifício. 

Este é um método mais racional e mais transparente do que os atuais sistemas de indexação de risco 

publicados em Regulamentos e Normas. 

A indexação do risco de incêndio é abertamente subjetiva e uma das maiores críticas é a sua validade 

perante tanta subjetividade. Tal criticismo não é mais garantido do que para qualquer outro sistema de 

avaliação, uma vez que todos se baseiam em elementos subjetivos. Na maior parte dos casos a validade é 

estabelecida através da longevidade, ou por defeito. 

Uma abordagem para a validação neste trabalho foi a recolha de informação a partir de práticas de 

segurança contra incêndio reconhecidas. 

Através dos parâmetros destes sistemas e da respetiva medida de importância implícita, foram 

extrapolados os atributos e as suas ponderações para criar um índice de risco de incêndio aplicável a museus 

em edifícios históricos. Este exemplo tem como objetivo fomentar o aparecimento de abordagens estruturais 

mais formais sobre o desenvolvimento da indexação do risco de incêndio. (Watts, 2001). 
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Código para a Proteção de Incêndio em Estruturas Históricas 

A Associação Nacional de Segurança Contra Incêndios (NFPA – National Fire Protection Association) 

atualiza periodicamente cada código de segurança contra incêndios e as respetivas normas. Considerando a 

necessidade de um documento que enquadre a proteção contra incêndio em edifícios históricos foi efetuada 

uma revisão completa ao NFPA 914. A antecedente prática recomendada foi agora classificada como Código 

para Proteção de Incêndio em Estruturas Históricas. A edição de 2001 da NFPA 914 identifica um processo 

para analisar as necessidades de segurança contra incêndios em edifícios históricos, desenvolve abordagens 

genéricas para ultrapassar exigências específicas de outros códigos que possam pôr em risco a integridade 

histórica e inclui a possibilidade de desenvolvimento de estudos específicos para a aplicação das medidas de 

segurança contra incêndios em edifícios históricos. A edição de 2001 da NFPA 914, Código para Proteção de 

Incêndio em Estruturas Históricas, foi aprovada pelo grupo votante da NFPA em novembro de 2000. 

Juntamente com uma série substancial de revisões técnicas e editoriais, a NFPA 914 passou de prática 

recomendada a código. Esta alteração tem uma importância fundamental, uma vez que altera o estatuto da 

NFPA 914 para um documento com força de lei. Esta última edição da NFPA 914 pode ser aplicada e 

legalmente implementada em qualquer regime jurídico que deseje impor um nível mínimo de segurança 

contra incêndios em edifícios e estruturas históricas. (NFPA, 2001). 

Medidas de Segurança Contra Incêndios em Edifícios Históricos para Uso Universitário 

Este trabalho resume os resultados de uma investigação cujo objetivo é desenvolver linhas mestras para a 

implementação de medidas de segurança contra incêndios em edifícios históricos convertidos em uso 

universitário e que poderão ser utilizadas na tomada de decisão e na avaliação da viabilidade dos projetos. 

Em particular, o trabalho centra-se nas relações entre o tipo de edifício histórico, os regulamentos aplicáveis, 

os requisitos desejáveis para o fim que se pretende e as soluções técnicas que podem ser adotadas em 

determinada situação. 

Uma das principais considerações na reutilização das construções existentes é a garantia das condições 

de segurança. Para um edifício histórico tal significa garantir a segurança e o bem-estar dos utilizadores, bem 

como respeitar a traça arquitetónica do edifício. Em Itália as atuais tendências da segurança contra incêndios 

estão a afastar-se da tradicional aplicação dos regulamentos, em favor de uma abordagem que encara o fogo 

como um risco a ser considerado em termos da sua probabilidade. Esta visão implica o desenvolvimento de 
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métodos alternativos para a prevenção e proteção contra incêndio, que sejam capazes de garantir um nível 

equivalente de segurança baseado nas estimativas dos riscos atuais, presentes em cada caso concreto. 

Esta investigação considerou que as questões de projeto e de implementação deviam ser aplicadas às 

necessidades funcionais, à segurança contra incêndios e aos sistemas de acessibilidades e serviços em 

relação com as exigências regulamentares e os níveis de desempenho em relação às restrições específicas 

que afetam a transformação e reconversão de edifícios históricos. 

A investigação abordou as relações entre: 
 

 O tipo histórico do edifício envolvido (e as suas características próprias); 

 Os requisitos regulamentares e os níveis de desempenho; 

 Opções de projeto que podem ser adotadas em diferentes situações construtivas. 

O trabalho também aborda o desenvolvimento e a aplicação de um método para analisar os riscos de 

incêndio e estimar a sua extensão (em termos de frequência e estragos causados) de modo a avaliar o 

desempenho global das opções arquitetónicas, ou situações específicas de construção, mesmo em casos 

onde todos os regulamentos obrigatórios – que em geral são muito restritivos no que toca a edifícios 

existentes – foram aplicados. Deste modo, um nível de “risco aceitável” pode ser aplicado à variedade de 

situações específicas envolvidas. Um dos métodos desenvolvidos, que se baseia na utilização de check-lists, 

foi verificado através da sua aplicação a um caso estudo. (Aiello, et al, 2002). 

Análise de Risco de Incêndio em Cidades Históricas Brasileiras – A Metodologia aplicada à 

cidade de Ouro Preto 

A análise do risco global de incêndio baseada no Método de Gretener, cuja adaptação para cidades 

históricas foi realizada por António Maria Claret de Gouveia, foi aplicada no diagnóstico do Risco de Incêndio 

para a cidade de Ouro Preto, no Brasil, sendo composto tanto pelos fatores de risco das edificações, como 

pelas medidas de segurança existentes e as propostas, a fim de se reduzir o Risco de Incêndio.  

Para a proposta das medidas que visam minimizar o risco de incêndio foram consideradas aquelas que 

atingem de uma forma geral as edificações, procurando-se evitar a descaracterização das mesmas e 

alertando para as condições precárias que muitas delas apresentam. 
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A partir da simulação da implementação de medidas de segurança contra incêndios pode-se ainda avaliar 

as intervenções pontuais a serem executadas. (Gouveia, 2006). 

2.2 Legislação de Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

2.2.1 A legislação de SCIE em Portugal 

Ainda não existe na nossa sociedade a noção do quão lesivo pode ser um incêndio, isto é, tem-se a noção 

de que um incêndio é grave mas como o seu número é relativamente reduzido essa perceção não é bem 

assimilada e, assim, os investimentos na segurança contra incêndio são considerados uma despesa e não 

um investimento. 

A legislação é frequentemente apontada como um obstáculo real à reabilitação. A legislação do setor da 

construção constitui efetivamente uma dificuldade, designadamente porque em grande parte foi desenvolvida 

em períodos nos quais a reabilitação não era relevante tendo por isso sido pensada para a construção nova. 

Por outro lado, não são raras as situações em que existem contradições entre várias legislações, tornando 

ainda mais difícil a sua aplicação aos edifícios existentes. (Freitas, 2012). 

De uma maneira geral, os edifícios existentes se não forem classificados são abrangidos da mesma forma 

que as construções novas. 

A regulamentação deve ter, também, uma função pedagógica incentivadora de boas práticas, mas com a 

flexibilidade suficiente para se ajustar à diversidade de situações do mundo real. É forçoso reconhecer que os 

edifícios antigos, bem como o casco urbano onde geralmente se inserem, levantam problemas próprios, que 

dificultam o estabelecimento de adequadas condições de segurança contra o incêndio.  

Assim, e dentro do possível, deverá procurar-se a satisfação das exigências especificadas na legislação, 

tentando encontrar um equilíbrio entre a preservação das características do património edificado e a 

necessidade de intervir para assegurar condições aceitáveis de segurança contra incêndio. A compatibilização 

destes dois objetivos é complexa e apresenta dificuldades a vários níveis, que deverão ser estudadas 

cuidadosamente. 

O principal objetivo da legislação de segurança ao incêndio em edifícios consiste numa ferramenta que 

permita aos projetistas conceber edifícios dotados de características que os tornem seguros, ou seja, que eles 

próprios não sejam a causa do incêndio e que, no caso de este acontecer, não exponha ao perigo as vidas 
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humanas, em primeiro lugar, e cause os menores danos possíveis no património. É obrigação dos 

especialistas desta matéria contribuírem de forma ativa para a missão de resolver o cenário de construção 

precária, não no sentido da arquitetura, mas sim no sentido da segurança contra incêndio. (Brás, 2010)   

A legislação não pode restringir-se somente a códigos de segurança contra incêndios de aplicação 

prescritiva, como a que temos em Portugal, deveria existir um alargamento de conceitos que permitisse a 

implantação da área de Engenharia de Segurança Contra Incêndio. O futuro passaria por tornar a 

regulamentação prescritiva numa regulamentação exigencial, ou de desempenho. 

2.2.1.1 Enquadramento histórico 

Entre 1951 e 1967 Portugal não tinha uma legislação própria sobre segurança contra incêndio em 

edifícios. Nesta altura, existia um conjunto de artigos sobre esta matéria espalhados por uma série de 

regulamentos em vigor. A título de exemplo, as medidas que existiam publicadas, e de uma forma não 

exaustiva, era um capítulo com um conjunto de 20 artigos dedicados a esta matéria, abrangendo todos os 

tipos de ocupação e todos os tipos de edifícios, publicados no Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(RGEU) e 29 artigos dispersos no Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança dos Recintos de 

Espetáculos e Divertimentos Públicos.  

Em Outubro de 1974 o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa publicou um conjunto de regras de 

forma a permitir o licenciamento de edifícios com mais de 10 pisos e de edificações de natureza especial, 

nomeadamente caves, estacionamentos cobertos para veículos automóveis e estabelecimentos com espaços 

acessíveis ao público.  

Posteriormente, foi criado o Serviço Nacional de Proteção Civil (a organização, atribuições e competências 

do Serviço Nacional de Proteção Civil ficaram estabelecidas com a publicação do Decreto-Lei n.º 510/80, de 

25 de Outubro) que em coordenação com o Serviço Nacional de Bombeiros tinham a missão de ajudar a 

Administração a estabelecer programas de desenvolvimento da legislação de segurança contra incêndio.  

Desde essa altura até à presente data foram publicados vários regulamentos de segurança contra incêndio 

mais específicos, destinados a vários tipos de edifícios. Esta legislação encontrava-se, até aos finais de 2008, 

dispersa por diversos diplomas (nove Decretos-Lei, um Decreto Regulamentar, cinco Portarias e uma 

Resolução de Conselho de Ministros) que apresentavam aspetos heterogéneos entre si e não abrangiam 

todos os tipos de edifícios, como museus, bibliotecas, igrejas, entre outros. 
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Em Portugal a segurança contra incêndio em edifícios tinha como principal carência a falta de uma 

legislação consolidada que abrangesse, de uma forma geral, todos os tipos de edifícios. Para colmatar esta 

lacuna, e ao fim de muitos anos de elaboração do projeto, em Dezembro de 2008 foi publicado o 

regulamento de segurança contra incêndios em edifícios através do Decreto-Lei 220/2008, que estabelece o 

novo - Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios e da Portaria 1532/2008 de 29 de 

Dezembro que publica o "Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios". Ambos os 

documentos entraram em vigor a 1 de Janeiro de 2009. (Brás, 2010).  

2.2.1.2 Edificado Existente 

O país possui um número significativo de cidades cujos centros históricos têm uma expressão e 

simbolismo que ultrapassam, não raramente, o edificado recente. 

Esses centros apresentam, na generalidade dos casos, um elevado risco e já algumas vezes foram sujeitos 

a incêndios de consequências dramáticas. Apesar do perigo estar permanentemente presente o acaso tem 

permitido que esses centros não tenham sido palco de incêndios tão graves como o do Chiado.  

Por outro lado, edifícios mais recentes começam a apresentar sinais diversos que obrigam a intervenções, 

ainda que na generalidade dos casos menos intensas do que as concretizadas nos mais antigos. As 

intervenções em matéria de segurança ao incêndio em qualquer dos casos estão condicionadas por uma 

realidade que, frequentemente, tem fortes implicações, quer pelas características individuais desses edifícios, 

quer pela imagem do conjunto que tem de ser preservada.  

Contudo, o natural respeito pelo existente não deve limitar a concretização de melhorias no domínio das 

condições de segurança ao incêndio, mas para que isso seja possível é condição necessária que a legislação 

aplicável esteja ajustada a essa realidade.  

Assim, na ausência de um referencial legislativo que não dependa de interpretações subjetivas e da 

imposição de exigências que excedem aquilo que era corrente, não só em Portugal mas também noutros 

países relativamente aos quais se conhece a legislação em vigor, as intervenções em matéria de segurança 

ao incêndio em edifícios existentes deve passar pelo recurso a uma engenharia de segurança, ou pela 

aplicação de um método de análise de risco.  
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2.2.1.3 A legislação de SCIE e a reabilitação do edificado existente 

As obras de reabilitação, independentemente da idade dos edifícios ou frações que são objeto de 

beneficiação, estão sujeitas à atual legislação de segurança ao incêndio. Contudo, porque foi desenvolvida 

exclusivamente para os edifícios novos, essa legislação não permite encontrar as soluções de projeto mais 

adequadas, nem garantir qualquer objetividade na escolha destas.  

Fruto dessa menor objetividade as soluções adotadas em diferentes locais do território nacional para 

intervenções iguais, ou idênticas, podem ser muito distintas, pois dependem da apreciação subjetiva dos 

técnicos envolvidos no processo interventivo, tornando a aplicação da referida legislação um exercício de 

difícil concretização e dificultando o processo de licenciamento. 

Por outro lado, quando se compara a atual legislação, quer com a que revogou, quer com a de outros 

países conhecidos, constata-se que as condições impostas são mais exigentes tornando impossível, em 

muitos casos, a sua aplicação aos edifícios existentes. 

A prática ao longo destes últimos anos em que a atual legislação tem sido aplicada aos edifícios existente 

tem demostrado, frequentemente, que as soluções são desajustadas face aos perigos do edifício e às suas 

caraterísticas, fatos tanto mais evidentes quanto mais antigas são as construções.  

De seguida são apresentados alguns excertos da legislação atualmente em vigor que enquadram as 

operações urbanísticas e como deve ser feita, no nosso entender, a sua interpretação quanto à aplicação da 

mesma. 

2.2.1.4 Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios. (RJSCIE) 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro 

Artigo 3.º 

Âmbito 

1 — Estão sujeitos ao regime de segurança contra incêndios: 

a) Os edifícios, ou suas frações autónomas, qualquer que seja a utilização e respetiva envolvente; 
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b) Os edifícios de apoio a postos de abastecimento de combustíveis, tais como estabelecimentos de 

restauração, comerciais e oficinas, regulados pelos Decretos-Leis nº 267/2002 e 302/2001, de 

26 de Novembro e de 23 de Novembro, respetivamente; 

c) Os recintos. 

2 — Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) Os estabelecimentos prisionais e os espaços classificados de acesso restrito das instalações de 

forças armadas ou de segurança; 

b) Os paióis de munições ou de explosivos e as carreiras de tiro. 

3 — Estão apenas sujeitos ao regime de segurança em matéria de acessibilidade dos meios de socorro e 

de disponibilidade de água para combate a incêndios, aplicando-se nos demais aspetos os respetivos regimes 

específicos: 

a) Os estabelecimentos industriais e de armazenamento de substâncias perigosas, abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho; 

b) Os espaços afetos à indústria de pirotecnia e à indústria extrativa; 

c) Os estabelecimentos que transformem ou armazenem substâncias e produtos explosivos ou 

radioativos. 

4 — Nos edifícios com habitação, excetuam-se do disposto no n.º 1, os espaços interiores de cada 

habitação, onde apenas se aplicam as condições de segurança das instalações técnicas. 

5 — Quando o cumprimento das normas de segurança contra incêndios nos imóveis classificados se 

revele lesivo dos mesmos ou sejam de concretização manifestamente desproporcionada são adotadas as 

medidas de autoproteção adequadas, após parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

6 — Às entidades responsáveis pelos edifícios e recintos referidos no n.º 2 incumbe promover a adoção 

das medidas de segurança mais adequadas a cada caso, ouvida a ANPC, sempre que entendido conveniente. 
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Artigo 17º - Operações urbanísticas 

1 — Os procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas são instruídos com um 

projeto de especialidade de SCIE, com o conteúdo descrito no anexo IV ao presente decreto-lei, que dele faz 

parte integrante. 

2 — As operações urbanísticas das utilizações-tipo I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII da 1.ª categoria de 

risco, são dispensadas da apresentação de projeto de especialidade de SCIE, o qual é substituído por uma 

ficha de segurança por cada utilização-tipo, conforme modelos aprovados pela ANPC, com o conteúdo 

descrito no anexo V ao presente decreto-lei, que dele faz parte integrante. 

2.2.1.5 Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (com as alterações posteriores) 

De acordo com o RJUE, a realização de uma operação urbanística depende de controlo prévio, que pode 

assumir as modalidades de licença, comunicação prévia, ou autorização de utilização, ou estar isenta se se 

enquadrar numa das exceções definidas no DL n.º 555/99 (Diário da República, 1.ª Série. Número 291 

(1999-12-16) pp. 8912-8942. Com as alterações posteriores. Número 1 do Art.º 4º. 

Os tipos de intervenções estão tipificados nesse mesmo regime. 

Assim, de acordo com o Artigo 2.º do RJUE entende-se por: 

 «Edificação» a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou 

conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra 

construção que se incorpore no solo com carácter de permanência. 

 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações. 

 «Obras de reconstrução sem preservação das fachadas» as obras de construção subsequentes à 

demolição total ou parcial de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da 

estrutura das fachadas, da cércea e do número de pisos. 

 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de pavimento ou de 

implantação, da cércea ou do volume de uma edificação existente. 
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 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das características físicas de uma 

edificação existente ou sua fração, designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de 

fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, sem 

aumento da área de pavimento ou de implantação ou da cércea. 

 «Obras de conservação» as obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à 

data da sua construção, reconstrução, ampliação ou alteração, designadamente as obras de 

restauro, reparação ou limpeza. 

 «Obras de reconstrução com preservação das fachadas» as obras de construção subsequentes à 

demolição de parte de uma edificação existente, preservando as fachadas principais com todos os 

seus elementos não dissonantes e das quais não resulte edificação com cércea superior à das 

edificações confinantes mais elevadas. 

Artigo 60.º 

Edificações existentes 

1 — As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as utilizações respetivas não são afetadas 

por normas legais e regulamentares supervenientes. 

2 — A licença ou admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução ou de alteração das 

edificações não pode ser recusada com fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à 

construção originária desde que tais obras não originem ou agravem desconformidade com as normas em 

vigor ou tenham como resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação. 

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode impor condições específicas para o 

exercício de certas atividades em edificações já afetas a tais atividades ao abrigo do direito anterior, bem 

como condicionar a execução das obras referidas no número anterior à realização dos trabalhos acessórios 

que se mostrem necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação. 
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2.2.1.6 Regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU) 

Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro 

Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto 

Artigo 51.º 

Proteção do existente 

1 — A emissão da licença ou a admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução ou alteração de 

edifício inseridas no âmbito de aplicação do presente decreto – lei não podem ser recusadas com 

fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, desde que tais 

operações: 

a) Não originem ou agravem a desconformidade com as normas em vigor; ou 

b) Tenham como resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação; e 

c) Observem as opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício. 

2 — As obras de ampliação inseridas no âmbito de uma operação de reabilitação urbana podem ser 

dispensadas do cumprimento de normas legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, 

sempre que da realização daquelas obras resulte uma melhoria das condições de desempenho e segurança 

funcional, estrutural e construtiva da edificação, sendo observadas as opções de construção adequadas à 

segurança estrutural e sísmica do edifício, e o sacrifício decorrente do cumprimento das normas legais e 

regulamentares vigentes seja desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada pela 

realização daquelas. 

3 — O disposto no número anterior é aplicável ao licenciamento ou à admissão de comunicação prévia de 

obras de construção que visem a substituição de edifícios previamente existentes. 

4 — Os requerimentos de licenciamento ou as comunicações prévias devem conter sempre declaração dos 

autores dos projetos que identifique as normas técnicas ou regulamentares em vigor que não foram aplicadas 

e, nos casos previstos no n.º 2 e no número anterior, a fundamentação da sua não observância. 
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2.2.1.7 Cruzamento da legislação  

Cruzando o disposto no RJUE, no RJRU e no RJSCIE conclui-se o seguinte relativamente às intervenções 

em edifícios existentes: 

 As obras de conservação estão isentas de cumprir o RJSCIE; 

 As obras de alteração no interior de edifícios, ou suas frações, que não impliquem modificações 

na estrutura de estabilidade nas cérceas, na forma das fachadas, na forma dos telhados, ou na 

forma coberturas estão isentas de cumprir o RJSCIE; 

 As obras de alteração de edifícios, ou suas frações, que impliquem modificações na estrutura de 

estabilidade nas cérceas, na forma das fachadas, na forma dos telhados, ou na forma das 

coberturas devem cumprir o RJSCIE, ou não devem originar, ou agravar as desconformidades 

com as normas em vigor, ou devem ter como resultado uma melhoria das condições de 

segurança; 

 As obras de ampliação devem cumprir o RJSCIE na parte ampliada e na parte existente, a sua 

realização não devem originar, ou agravar as desconformidades com as normas em vigor, ou 

devem ter como resultado uma melhoria das condições de segurança; 

 As obras de reconstrução com preservação da fachada devem cumprir o RJCIE, exceto os artigos 

cuja satisfação seja inviabilizada pela preservação da fachada; 

 As obras de reconstrução sem preservação da fachada devem cumprir o RJSCIE no corpo objeto 

de reconstrução; 

 As obras de construção devem cumprir o RJSCIE; 

 Em edifícios de interesse patrimonial se a aplicação da legislação de SCIE se mostrar lesiva desse 

património, devem ser adotadas medidas de autoproteção adequadas; 

 Nos edifícios com habitação excetuam-se do disposto no n.º 1, os espaços interiores de cada 

habitação onde apenas se aplicam as condições de segurança das instalações técnicas. 
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Nos quadros seguintes é apresentado de forma resumida o resultado do cruzamento da legislação que diz 

respeito à SCIE, à construção e à reabilitação. 
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Quadro 1 - Quadro resumo do cruzamento entre o RJSCIE e o RJUE 

Tipos de obra Aplicação 

 Todos os tipos de obras em imóveis classificados 

 Estão isentas de cumprir o disposto no RJSCIE se o cumprimento se revelar lesivo dos 

edifícios, ou for de concretização manifestamente desproporcionada, devendo ser adotadas 

as medidas de autoproteção adequadas. 

 Obras de conservação 

 Obras de alteração (partes alteradas) 

 Obras de ampliação (intervenções limitadas de que 

resultam evidentes melhorias das condições) 

 Obras de reconstrução (partes em que subsistem 

constrangimentos) 

 Podem não cumprir o disposto no RJSCIE desde que: 

 Não originem nem agravem desconformidades com o RJSCIE; 

ou 

 Apesar de originarem novas desconformidades, ou agravarem as existentes, as obras 

realizadas conduzem a uma melhoria das condições globais de segurança ao incêndio. 

 Obras de ampliação (novas partes construídas) 

 Obras de reconstrução (partes em que não subsistem 

constrangimentos) 

 Obras de construção 

 Devem cumprir. 
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Quadro 2 - Quadro resumo do cruzamento entre o RJSCIE e o RJRU 

Tipos de obra Aplicação 

 Todos os tipos de obras em imóveis classificados 

 Estão isentas de cumprir o disposto no RJSCIE se o cumprimento se revelar lesivo dos 

edifícios, ou for de concretização manifestamente desproporcionada, devendo ser adotadas 

as medidas de autoproteção adequadas. 

 Obras de conservação 

 Obras de alteração (partes alteradas) 

 Obras de ampliação (intervenções limitadas de que 

resultam evidentes melhorias das condições) 

 Obras de reconstrução (partes em que subsistem 

constrangimentos) 

 Podem não cumprir o disposto no RJSCIE desde que: 

 Não originem nem agravem desconformidades com o RJSCIE; 

ou 

 Apesar de originarem novas desconformidades, ou agravarem as existentes, as obras 

realizadas conduzem a uma melhoria das condições globais de segurança ao incêndio. 

 Obras de ampliação (novas partes construídas) 

 Obras de reconstrução (partes em que não subsistem 

constrangimentos) 

 Obras de construção 

 As obras podem não cumprir o disposto no RJSCIE desde que: 

 A realização das obras tenha como resultado uma melhoria das condições de desempenho 

e segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação; 

e 

 As obras necessárias para cumprir o RJSCIE seriam desproporcionadas em face da 

desconformidade criada, ou agravada pela realização das obras. 
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2.2.2 Legislação de Segurança Contra Incêndios no estrangeiro 

Neste Capítulo é feita uma breve descrição das características fundamentais da regulamentação de 

segurança ao incêndio em 25 países, 17 deles situados no espaço europeu e os restantes 8 dispersos por 

vários continentes (Coelho, 2006), procurando analisar se nos principios gerais que informam essa legislação 

está contemplada a sustentabilidade. 

Os países europeus incluídos nesta apresentação são os seguintes: 

Alemanha Áustria Bélgica 

Dinamarca Espanha Finlândia 

França Grécia Holanda 

Inglaterra Irlanda Islândia 

Itália Luxemburgo Noruega 

Suécia Suíça  

Por outro lado, os países não europeus considerados nesta apresentação foram os seguintes: 

Austrália Brasil Canadá. 

Estados Unidos da América Hong Kong Japão 

Nova Zelândia Singapura  

 

A descrição que se apresenta resulta da consulta de diversa documentação, incluindo a regulamentação 

de alguns países. 

Da análise dos vários documentos disponíveis foi feita uma síntese da informação recolhida sobre os 

aspectos considerados fundamentais, a qual é apresentada em quadros, 5 por cada país, cada um deles com 

o seguinte conteúdo: 
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a) Quadro relativo às medidas de protecção da vida 

É uma exigência genérica da regulamentação a protecção da vida, tendo-se considerado nesta análise os 

seguintes grupos de pessoas:  

 Ocupantes dos edifícios sinistrados; 

 Bombeiros e equipas de segurança afetas ao edifício; 

 Ocupantes de edifícios vizinhos. 

b) Quadro relativo às medidas de protecção da propriedade 

Relativamente a esta matéria consideraram-se as seguintes situações distintas: 

 Protecção da estrutura do edifício; 

 Protecção do conteúdo do edifício; 

 Protecção da propriedade vizinha. 

c) Quadro relativo às medidas de protecção do ambiente 

Relativamente a esta matéria consideraram-se as seguintes situações distintas: 

 Protecção do ar; 

 Protecção da água; 

 Protecção do solo. 

d) Quadro relativo às medidas de continuidade da actividade 

Relativamente a esta matéria considerou-se a continuidade das seguintes actividades distintas: 

 Actividades de serviços; 

 Actividades sociais; 

 Actividades culturais. 
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e) Quadro relativo a exigências técnicas 

Relativamente a esta matéria consideraram-se os seguintes aspectos: 

 Início e desenvolvimento do incêndio; 

 Compartimentação e estabilidade; 

 Detecção e extinção; 

 Controlo de fumo. 

Para cada um dos aspectos considerados nos quadros anteriormente referidos é dada uma das seguintes 

indicações: 

Ausência de exigências 

Significa que para a matéria em causa não são feitas exigências regulamentares. 

Prescritiva 

Significa que a matéria em causa é tratada no respetivo regulamento de forma prescritiva (o próprio 

regulamento define as medidas a serem adotadas). 

Exigencial 

Significa que a matéria em causa é tratada no respetivo regulamento de forma exigencial. 

Ignorada  

Significa que para a matéria em causa a regulamentação não faz exigências. 

Soluções satisfatórias (Sol. satisf.) 

Significa que a matéria em causa é tratada no respetivo regulamento existindo documentos de apoio com 

soluções que permitem dar cumprimento às exigências regulamentares. 
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Prescritivas + soluções satisfatórias (Pres. + sol. satisf.) 

Significa que para a matéria em causa as exigências regulamentares são, em parte, prescritivas e, em 

parte, baseadas em soluções satisfatórias. 

Desconhecido 

Significa que não foi possível para um determinado país e uma dada matéria, conhecer as exigências 

feitas ou, então, não se teve acesso ao respetivo regulamento e as referências disponíveis são contraditórias.   

Para além da síntese apresentada nos quadros já referidos procurou-se ainda, sempre que foi possível, 

obter informação adicional, apresentar alguns dos principais aspetos associados à evolução da 

regulamentação nos vários países considerados nesta análise. 

2.2.2.1 A Regulamentação de Segurança ao Incêndio na Europa 

Alemanha 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar ocorrida neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 3 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 4 - Natureza das medidas regulamentares relativas à proteção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Prescritiva 

Quadro 5 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 
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Quadro 6 - Natureza das medidas regulamentares  relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 7 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Inicio do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Pres. + sol. satisf. Pres. + sol. satisf. Ignorada Pres. + sol. satisf. 

 

Áustria  

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 8 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 9 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 10 - Natureza das medidas regulamentares  relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 11 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 
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Quadro 12 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

propagação 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

 Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências Prescritiva 

 

Bélgica 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 13 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 14 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Ausência de exigências Prescritiva 

Quadro 15 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 16 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 17 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Prescritiva Prescritiva Ausência de exigências Prescritiva 
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Dinamarca 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 18 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 19 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 20 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 21 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 22 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Pres. + sol. satisf. Pres. + sol. satisf. Pres. + sol. satisf. Prescritiva 

 

Espanha 

A regulamentação de segurança ao incêndio em Espanha sofreu uma evolução nos últimos anos, tendo 

adoptado um único documento aplicável aos vários tipos de edifícios, com excepção da indústria que tem um 

regulamento específico, aguardando-se, no entanto, novas alterações dentro de algum tempo. 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos  

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 41 de 404 

Trata-se de uma regulamentação de natureza prescritiva, que em algumas matérias está 

significativamente simplificada, não tendo em consideração aspectos específicos associados a cada tipo de 

edifício que merecem um tratamento distinto.   

Verifica-se, por outro lado, a existência de códigos municipais (por exemplo, em Madrid), com um maior 

grau de detalhe que o regulamento nacional. 

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 23 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 24 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 25 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 26 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 27 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Prescritiva Pres. + sol. satisf. Prescritiva Prescritiva 
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Finlândia 

A Finlândia adoptou muito recentemente (2002) uma nova regulamentação estruturada de acordo com os 

seguintes temas: 

 Generalidades; 

 Cargas de incêndio; 

 Classificação dos edifícios; 

 Prevenção da ignição; 

 Limitação do desenvolvimento do incêndio no interior do compartimento de origem; 

 Estabilidade ao fogo do edifício; 

 Prevenção do desenvolvimento do incêndio; 

 Limitação do desenvolvimento do incêndio; 

 Evacuação em situação de incêndio; 

 Organização das operações de extinção e salvamento. 

Trata-se de uma regulamentação prescritiva relativamente a algumas das matérias e exigencial para 

outras. Assim, por exemplo, no que se refere ao controlo do fumo, o regulamento tem exigências gerais 

referindo a necessidade destes meios, mas não os quantifica nem dá respostas quanto a eventuais soluções.   

Existe ainda um guia de apoio em que são concretizadas algumas soluções possíveis para determinadas 

exigências.  

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 
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Quadro 28 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 29 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 30 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 31 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 32 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Pres. + sol. satisf. Pres. + sol. satisf. Prescritiva Pres. + sol. satisf. 

 

França 

A regulamentação francesa, essencialmente de natureza prescritiva, foi a grande referência portuguesa 

apresentando, no entanto, uma diferença significativa que consiste no facto de ter um tronco comum para os 

edifícios que recebem público, complementado por disposições particulares para cada tipo de ocupação.  

Para além deste regulamento existem mais dois, um relativo a edifícios de habitação e outro a parques de 

estacionamento cobertos. 

A estrutura destes regulamentos assenta em quatro grandes pilares: aspectos gerais, construção, meios 

de evacuação e controlo de fumo. 
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Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 33 - Natureza das medidas regulamentares relativas à proteção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Prescritiva 

Quadro 34 - Natureza das medidas regulamentares relativas à proteção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Prescritiva 

Quadro 35 - Natureza das medidas regulamentares relativas à proteção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 36 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da atividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 37 - Síntese dos principais objetivos e exigências ténicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

 

Grécia 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 38 - Natureza das medidas regulamentares relativas à proteção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 
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Quadro 39 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Ausência de exigências Prescritiva 

Quadro 40 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 41 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 42 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Prescritiva Prescritiva Pres. + sol. satisf. Prescritiva 

 

Holanda 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 43 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 44 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Exigencial 
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Quadro 45 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Exigencial Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 46 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 47 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

 

Inglaterra 

Até meados da década de 80 a regulamentação inglesa foi essencialmente prescritiva, com raízes 

profundas, que vinham desde o devastador incêndio de Londres, ocorrido em 1666.  

Durante anos esta regulamentação, que procurava limitar a eclosão de acidentes semelhantes, foi 

sofrendo alterações de forma a reflectir as lições recolhidas de incêndios que foram ocorrendo ao longo dos 

tempos.   

Contudo, há alguns anos, o país sentiu necessidade de alterar toda a regulamentação relacionada com a 

construção de edifícios, incluindo a de segurança ao incêndio.  

Assim, procurando aumentar a flexibilidade de projecto foi empreendida uma reforma nas décadas de 70 

e 80 que conduziu à publicação, em 1985, do Building Regulations que reduziu as 307 páginas da anterior 

regulamentação para 23, as quais englobam não só a segurança ao incêndio, mas também os outros 

aspectos técnicos ligados à construção e que vão desde as facilidades para as pessoas com mobilidade 

condicionada até à ventilação dos espaços. 

Esta redução do volume da legislação só foi possível devido à substituição, em parte, de exigências 

prescritivas por exigências em termos de capacidade de desempenho, permitindo aos projectistas a 

possibilidade de utilização de métodos de análise, no entanto, com uma aplicação ainda limitada.   
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Esta mudança provocou no meio técnico algumas reservas no que se refere ao uso das novas 

possibilidades, que se perspectivavam, talvez em parte devido à falta de documentação de apoio, não só para 

os projectistas, mas também para as entidades envolvidas no licenciamento.   

Com o objectivo de ultrapassar este problema o British Standards Institute (BSI) desenvolveu diversa 

documentação de apoio, tendo esta iniciativa dado origem ao denominado The Application of Fire Safety 

Engineering Principles to Fire Safety in Buildings. 

Mais tarde, já em pleno século XXI, foi publicado o The Building Regulations 2000. Fires Safety, 

estruturado em 5 partes distintas relativas aos seguintes temas: 

 Meios de evacuação; 

 Revestimentos; 

 Estruturas; 

 Propagação exterior; 

 Acessibilidades ao edifício. 

Esta nova legislação apresenta diversas soluções relativamente às matérias que fazem parte do seu 

conteúdo, começando os técnicos a recorrer a modelos simples de simulação, nomeadamente para avaliação 

do movimento do fumo e para a evacuação dos edifícios 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 48 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 49 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 
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Quadro 50 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 51 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 52 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Exigencial Exigencial Exigencial Exigencial 

 

Irlanda 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 53 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 54 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 55 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências  Ausência de exigências Ausência de exigências 
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Quadro 56 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Exigencial 

Quadro 57 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento  

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Sol. satisfatórias  Sol. Satisfatórias Sol. satisfatórias Sol. satisfatórias 

 

Islândia 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 58 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 59 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 60 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 61 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 
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Quadro 62 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento  

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Desconhecido Pres. + sol. satisf. Prescritiva Prescritiva 

 

Itália 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 63 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 64 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 65 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 66 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Prescritiva Prescritiva Ausência de exigências 

Quadro 67 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Pres. + sol. satisf. Pres. + sol. satisf. Prescritiva Ausência de exigências 
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Luxemburgo 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 68 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 69 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 70 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 71 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 72 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Sol. satisfatórias Ausência de exigências 

 

Noruega 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 
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Quadro 73 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 74 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Ausência de exigências Exigencial 

Quadro 75 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 76 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Exigencial 

Quadro 77 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

 

Suécia  

A partir do início da década de 90 a Suécia procedeu a alterações na sua regulamentação que, neste 

momento, é do tipo prescritiva/exigencial (existem partes dessa regulamentação que são de natureza 

prescritiva, enquanto outras são de natureza exigencial).   

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação 

quer no que se refere aos objectivos quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 78 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos  

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 53 de 404 

Quadro 79 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 80 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 81 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 82 - Síntese dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento  

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Exigencial Exigencial Exigencial Exigencial 

 

Suíça  

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 83 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida  

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 84 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Prescritiva Exigencial 
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Quadro 85 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 86 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Exigencial 

Quadro 87 - Síntese da natureza dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

 

2.2.2.2 A Regulamentação em países não Europeus 

Generalidades 

Neste capítulo é feita uma breve apresentação das características fundamentais da regulamentação em 

países fora do continente europeu. 

Relativamente a alguns destes países (Austrália, Canadá, EUA, Nova Zelândia e Japão) descrevem-se 

alguns dos passos fundamentais da  evolução sofrida pela regulamentação. 

Austrália 

Um marco significativo na evolução da regulamentação neste país está associado ao projecto designado 

por Fire Safety and Engineering Project, desenvolvido nos anos oitenta no Warren Centre for Advanced 

Engineering, da Universidade de Sydney.   

Como resultado desse projecto foram feitas diversas recomendações, destacando-se 

as seguintes: 

 Os níveis correntes de segurança ao incêndio devem ser mantidos;  
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 A regulamentação deve flexibilizar-se de modo a que o engenheiro passe a ter um papel mais 

importante na definição das soluções adoptadas ao nível do projecto; 

 Deve incentivar-se o uso de modelos de gestão do risco de incêndio com o objectivo de alcançar 

soluções mais racionais e económicas; 

 Os projectistas devem familiarizar-se com a ESI de modo a viabilizar a sua aplicação no projecto; 

 Deve ser delineada uma estratégia de educação e de investigação. 

O passo seguinte da evolução concretizou-se com a constituição, em 1989, de um grupo com a 

designação Building Regulation Review Task Force (BRRTF), ao qual foi atribuída a missão de rever a 

regulamentação.   

Esse grupo começou por produzir um documento de trabalho com base na informação contida no Warren 

Centre Report, a que chamou National Building Fire Safety System Code, e que viria a desempenhar um 

papel fundamental, na década de 90, no desenvolvimento do Perfomance Building Code Austrália (PBCA) e 

do Fire Engineering Guidelines (FEG). 

Em 1994 verifica-se a constituição do Fire Code Reform Centre (FCRC) no qual participaram entidades 

governamentais e privadas, tendo resultado da sua actividade a promoção de um novo código de acordo com 

a metodologia proposta pelo BRRTF, em que não só substituía as exigências correntes, de natureza 

prescritiva, mas apresentava também meios alternativos de se conseguir obter os objectivos pretendidos.   

Assim, de modo a satisfazer as exigências regulamentares, o documento considerava que os projectistas 

podiam recorrer a “soluções satisfatórias”, ou a métodos alternativos.   

As “soluções satisfatórias” incluem exemplos de materiais, componentes e métodos de construção que, 

se usados, asseguram o cumprimento das exigências regulamentares não existindo, contudo, a 

obrigatoriedade de o projectista adoptar essas soluções, podendo escolher outras com base em métodos de 

cálculo.   

Entretanto, foi desenvolvido o denominado FEG com o objectivo de de apoiar os projectistas, permitindo-

lhes assim cumprir os objectivos expressos no PBCA e desenvolver soluções alternativas de projecto. 
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No FEG são abordados diversos temas, dos quais se destacam os seguintes: 

 Concepção do projecto; 

 Análise quantificada; 

 Análise de cenários de incêndio; 

 Avaliação de alternativas de projecto; 

 Relatório e documentação. 

De acordo com a complexidade do edifício o FEG considera os seguintes níveis distintos 

de análise:  

Nível 1 – Avaliação de componentes ou subsistemas 

Trata-se do nível mais básico usado para situações mais correntes e de menor risco. 

Nível 2 – Avaliação da capacidade de desempenho 

Esta análise, de maior complexidade do que a do Nível 1, deve ser utilizada para avaliar o conjunto, ou 

partes substanciais do sistema de segurança ao incêndio. 

Nível 3 – Avaliação do risco de incêndio 

A análise de Nível 3 deverá ser usada para edifícios de complexidade apreciável, ou quando são aplicadas 

novas tecnologias, ou materiais, que exigem uma análise mais detalhada e fundamentada.  Baseado numa 

gestão probabilística do risco este nível de análise pode conduzir a soluções muito diferentes das encontradas 

na regulamentação.   

O FEG sistematiza ainda um conjunto de procedimentos que permitem uma análise da segurança do 

edifico ao incêndio baseada na capacidade de desempenho.  

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da actual 

regulamentação, quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 
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Quadro 88 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 89 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Ausência de exigências Ausência de exigências Exigencial 

Quadro 90 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 91 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 92 - Natureza das principais exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias 

 

Brasil 

Verifica-se que alguns estados do Brasil têm legislação própria em matéria de segurança ao incêndio, 

sendo o Estado de São Paulo aquele que, eventualmente, está mais avançado nesta matéria, mas tratam-se 

sempre de regulamentos de natureza prescritiva. 

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objetivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 93 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 
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Quadro 94 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 95 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 96 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 97 - Síntese da natureza regulamentares dos principais objectivos e exigências técnicas 

Limitação da ocorrência 
Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo de fumo 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

 

Canadá 

Durante longos anos o Canadá teve uma regulamentação de natureza prescritiva agrupada nos seguintes 

níveis: nacional, provincial e municipal. 

Como consequência da complexidade crescente que a regulamentação conheceu, com um impacto 

significativo nos custos de construção, começaram a ser desenvolvidos esforços, no final da década de 80, no 

sentido de encontrar novas orientações para esta regulamentação.   

Os primeiros passos foram dados no National Research Council, tendo em 1994 a Canadian Comission on 

Building and Fire Codes (CCBFC) decidido constituir um grupo de trabalho para desenvolver uma estratégia, a 

longo prazo, conducente a códigos mais adequados à realidade.  

Num primeiro documento de trabalho relativo à estratégia são definidos hierarquicamente os objectivos a 

atingir que, no caso da segurança ao incêndio, consistiam basicamente em: 

 Dotar o edifício dos meios necessários para limitar o desenvolvimento de um incêndio; 
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 Possibilitar que os ocupantes disponham de tempo necessário para deixar o edifício sem que 

sejam molestados pelo incêndio. 

A estratégia recomendada assentava numa alteração gradual para, no fim do período de transição que 

inicialmente se estimava ocorrer nos primeiros anos do século XXI, ter um código por objectivos e um 

conjunto de documentos de suporte. 

Com base na referida metodologia o Institute for Research in Construction’s Canadian Code Centre 

publicou, em 1996, um documento relativo à construção em geral, incluindo a segurança ao incêndio.   

Nesse documento era definida uma estrutura e estabelecidas relações que são parcialmente 

representadas na Figura 6, verificando-se que para cada objectivo de nível superior são detalhados outros 

mais específicos, para os quais são definidas exigências funcionais. 

Identificação

Objectivos da NBC

Saúde Segurança
Acessibilidade

aos edifícios

Incêndio

Existência de meios de

salvamento de incêndio
Extinção

Locais de segurançaVias de evacuação

Controlo de fumos

Materiais

NBC 1995

Estrutural

Segurança dos ocupantes de

edifícios vizinhos

Segurança dos ocupantes do

próprio  edifício

Redução da probabilidade de

ocorrência do incêndio

Tempo de evacuação

 aceitável

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível  nExigências Funcionais

Soluções aceitáveis ou

documentos de referência

 

Figura 6 – Estrutura parcial da nova regulamentação canadiana  
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Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 98 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 99 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 100 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 101 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 102 - Natureza dos principais objectivos e exigências técnicas 

Início do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo de fumo 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 

 

Estados Unidos da América (EUA) 

Este país é, provavelmente, aquele onde se verifica uma maior evolução dos conhecimentos no domínio 

da segurança ao incêndio em edifícios, fruto dos inúmeros trabalhos de investigação que têm sido 

desenvolvidos, facto que naturalmente se reflecte na regulamentação. 

Um dos momentos marcantes dessa evolução deu-se com a Conferência no Worcester Polytechnic 

Institute sobre Firesafety Design in the 21st Century, em 1991.   
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Nessa conferência, que teve um papel fundamental na abordagem à segurança ao incêndio nos edifícios, 

foram identificados objectivos e dificuldades, sendo definidas novas estratégias que, fundamentalmente, 

consistiam na implementação no século XXI de uma primeira geração de códigos baseados no desempenho, 

sendo o primeiro passo dado pelo Federal Fire Safety Act (FFSA). 

Mais tarde, em 1994, a NFPA formou um grupo com o objectivo de investigar os factores envolvidos na 

transição dos códigos de natureza prescritiva para os baseados no desempenho. 

Actualmente existem nos EUA diversos códigos de aplicação em estados específicos, destacando-se o 

BOCA National Building Code [publicado pelo Building Official & Code Administrators International, Inc. 

(BOCA)], o Southern Building Code e os publicados pelo NFPA (destacando-se o National Fire Alarm Code 

[378] e o NFPA 101 – 1988, The Life Safety Code [379]). 

Dado não ter sido possível a consulta de todos os códigos e existirem na documentação consultada 

algumas referências contraditórias quanto à natureza de algumas das exigências, optou-se por não apresentar 

os quadros de síntese. Sabe-se, contudo, que este é um dos países onde a prática de uma engenharia de 

segurança é mais efectiva.  

China (Hong Kong)  

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 103 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 104 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Exigencial Exigencial 
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Quadro 105 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 106 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 107 - Síntese da natureza dos principais objectivos e exigências técnicas 

Iniciação do incêndio e 

desenvolvimento 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo de fumo 

Desconhecido Soluções satisfatórias Desconhecido 
Soluções 

satisfatórias 

 

Japão 

Na década de 80 o Japão iniciou um projecto com vista ao desenvolvimento de uma regulamentação 

baseada na capacidade de desempenho, que veio a dar origem ao denominado The Total Fire Safety Design 

System of Building, constituído por cinco subsistemas com as seguintes designações:  

 Segurança ao incêndio; 

 Prevenção da ignição e desenvolvimento do incêndio; 

 Controlo do fumo e evacuação; 

 Resistência ao fogo; 

 Segurança ao incêndio em edifícios multifamiliares. 

Cada um dos cinco subsistemas tem quatro componentes a saber: 

 Exigências fundamentais; 

 Condições técnicas; 
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 Métodos de previsão de fenómeno relacionados com o incêndio; 

 Ensaios. 

Já na fase final do século XX teve início um projecto com vista ao desenvolvimento de uma ESI que 

pudesse servir de suporte a uma regulamentação exigencial. 

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 108 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Prescritiva Exigencial 

Quadro 109 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Ausência de medidas Prescritiva 

Quadro 110 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Ausência de exigências Ausência de exigências Ausência de exigências 

Quadro 111 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de exigências Ausência de exigências Prescritiva 

Quadro 112 - Síntese da natureza das principais exigências técnicas 

Limitação da ocorrência e 

desenvolvimento do incêndio 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo do fumo 

Desconhecido Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
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Nova Zelândia 

No final da década de 80 e durante a década de 90, a Nova Zelândia desenvolveu esforços no sentido de 

caminhar para uma regulamentação de natureza exigencial.   

Como resultado desse trabalho foi publicado, em 1992, o New Zealand Building Code, no qual a 

segurança ao incêndio é abordada na perspectiva de fixação de objectivos, relativamente aos seguintes 

temas: 

 Deflagração do incêndio; 

 Resistência ao fogo dos elementos estruturais; 

 Desenvolvimento do incêndio; 

 Meios de evacuação. 

Trata-se de uma regulamentação que admite soluções alternativas, considerando os objectivos, as 

exigências funcionais e as exigências de desempenho, para cada um dos temas referidos.   

O regulamento não define as condições críticas em termos de critérios de segurança ao incêndio existindo, 

no entanto, um documento de apoio publicado pelo Centre for Advanced Engineering da Universidade de 

Canterbury, que contém não somente critérios e métodos de segurança mas, também, aplicações da 

regulamentação 

Nos quadros seguintes é apresentada uma síntese das características fundamentais da regulamentação, 

quer no que se refere aos objectivos, quer a exigências de natureza técnica. 

Quadro 113 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 114 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Exigencial Exigencial Ausência de medidas 
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Quadro 115 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Protecção do ar Protecção da água Protecção do solo 

Exigencial Exigencial Exigencial 

Quadro 116 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 

Quadro 117 - Síntese da natureza dos principais objectivos e exigências técnicas 

Limitação da ocorrência e 

desenvolvimento do incêndio 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo de fumo 

Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias 

 

Singapura 

Devido à impossibilidade de recolha bibliográfica sobre a evolução regulamentar verificada neste país, 

apresentam-se somente os quadros de síntese relativos às características fundamentais da actual 

regulamentação. 

Quadro 118 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da vida 

Ocupantes Bombeiros e equipas de segurança Vizinhança 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 119 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção da propriedade 

Estrutura do edifício Conteúdo do edifício Propriedade vizinha 

Prescritiva Prescritiva Prescritiva 

Quadro 120 - Natureza das medidas regulamentares relativas à protecção do ambiente 

Ar Água Solo 

Ausência de medidas Ausência de medidas Ausência de medidas 
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Quadro 121 - Natureza das medidas regulamentares relativas à continuidade da actividade 

Serviços Social Cultural 

Ausência de medidas Ausência de medidas Prescritiva 

Quadro 122 - Síntese da natureza dos principais objectivos e exigências técnicas 

Limitação da ocorrência e 

desenvolvimento do incêndio 

Compartimentação e 

estabilidade 
Detecção e extinção Controlo de fumo 

Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias Soluções satisfatórias 

 

2.2.3 Análise final 

Após este estudo exaustivo da legislação de SCIE, quer em termos nacionais, quer nos vários países 

referenciados, constatou-se que a mesma não aborda as questões da sustentabilidade e, por conseguinte, 

este deverá ser um passo a ser dado no futuro. 

Como se verá mais adiante, a falta de informação e legislação enquadrante sobre a sustentabilidade e a 

SCIE é um entrave ao desenvolvimento de estudos sobre esta área. 

2.3 Risco 

Risco é uma palavra com muitos significados. Pode ser utilizada na linguagem corrente, sem qualquer 

consideração particular da própria definição do termo, mas numa situação profissional, por outro lado, o 

significado do termo pode ser extremamente importante, por exemplo, como um princípio fundamental que 

orienta o trabalho de um gestor de risco. 

Como Renn (1998) afirma, não há uma definição comumente aceite de risco. Isso significa que, quando 

se fala sobre os riscos, há o risco de que as pessoas se estarem a referir a diferentes entendimentos do 

termo. Esta última frase, por si só demonstra um uso quotidiano da palavra risco. Paulsson (2007) refere que 

a palavra risco é vulgarmente entendida, por exemplo, como uma probabilidade, uma ameaça, ou um perigo, 

ou a avaliação combinada da probabilidade de uma ameaça, ou perigo ocorrerem e a severidade das 

consequências desse mesmo evento.  

Quando se compra um bilhete de lotaria tem-se a hipótese de ganhar um determinado prémio, talvez um 

milhão de euros, mas também se corre o risco de perder o dinheiro gasto no bilhete. Nesta situação, 
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presumindo-se que o preço do bilhete da lotaria é mais barato em relação ao prémio em dinheiro, a maioria 

das pessoas provavelmente não considera a compra do bilhete da lotaria como uma atividade de risco. Mas 

se mudarmos as apostas dos compradores é provável que a sua atitude também mude. Se o jogo significa 

que é necessário apostar o próprio carro e o prémio é outro carro, para além do próprio, a possibilidade de 

ganhar, ou o risco de perder, é de 50 por cento então a participação no jogo pode ser considerada um risco 

significativo. A maneira como as pessoas agem em situações como esta está relacionada com a perceção de 

risco e de aversão do risco.  

Em sentido geral, risco parece referir-se a algo indesejado, ou pelo menos potencialmente indesejável. 

Neste contexto, o termo risco será tratado como estando associado à possibilidade de um evento, devido a 

causas naturais, ou à atividade humana, poder originar consequências com efeitos adversos.  

De um ponto de vista semelhante, Renn (1998) define o risco como a possibilidade das ações ou eventos 

humanos poderem provocar consequências com um impacto sobre o que os seres humanos valorizam. 

Note-se que Renn na sua definição não inclui qualquer pensamento sobre efeitos adversos, mas apenas 

sobre as potenciais consequências gerarem um impacto sobre algo que a pessoa, ou grupo afetado 

considerem valioso. Isso basicamente vem do fato de ser difícil definir qual é o significado de efeitos adversos 

mas, também, do autor acreditar que alguns riscos podem ser desejáveis, como exemplo, atividades 

desportivas onde as pessoas se esforçam para experimentar uma certa emoção de correr riscos. Em tal 

perspetiva poderia ser interessante discutir se o risco é um fenómeno real, ou algo que a sociedade criou? 

Do ponto de vista técnico, risco é muitas vezes, embora nem sempre, caracterizado como tendo 

probabilidades e consequências mensuráveis. Como tal, o risco é considerado uma característica objetiva. No 

entanto, os cientistas sociais não concordam e argumentam que o risco é inerentemente subjetivo. Slovic 

(2001) considera que a partir deste ponto de vista o risco não existe à espera de ser medido é antes uma 

construção social, criada por seres humanos, como ajuda para lidar com as incertezas e os perigos da vida. 

Mesmo que os perigos de acidentes nucleares, ou químicos, sejam reais, os seus riscos não são reais e 

objetivos, dado que todos são modelados com ferramentas cheias de suposições subjetivas e valorativas 

(Slovic, 2001). No entanto, como o risco lida com potenciais consequências reais pode-se dizer, à 

semelhança de Renn (1998), que o conceito de risco é uma combinação de uma construção social subjetiva 

e uma representação objetiva da realidade, mesmo que esta última, em contexto profissional, seja baseada 

às vezes em suposições qualificadas, Zetterlund (2011). 
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Kaplan e Garrick (1981) também discutem a subjetividade do risco. Os autores referem-se a ele como a 

relatividade do risco, o que significa que o risco é relativo ao observador e, importa lembrar, também o 

conhecimento disponível ao observador. Um exemplo referido pelos mesmos é que, se há um buraco na 

estrada na próxima esquina o buraco representa um risco menor para um motorista que sabe da existência 

do mesmo, em comparação com o risco que representa para um motorista que não sabe da sua existência. 

Isso também leva à distinção entre risco e incerteza. Os dois termos são muitas vezes vistos juntos, 

possivelmente por causa do termo risco, em muitas ocasiões, se referir a acontecimentos futuros e o futuro é 

inerentemente incerto de prever, mas a incerteza poderia muito bem existir sem risco, (Ezard, 2003). 

É fundamental conhecer os conceitos básicos das incertezas. Num contexto de risco, o conhecimento, em 

termos de informação e a valorização das incertezas, é o fator-chave para o processo de lidar com situações 

de risco. Para a gestão de risco pode ser também necessário familiarizar-se com a definição de risco que é 

mais quantitativa, da que foi discutida anteriormente. 

2.3.1 Conceito de Risco 

Kaplan e Garrick (1981) escreveram sobre a necessidade de uma expressão clara e quantitativa do risco, 

permitindo a adequada ponderação de opções na tomada de decisões racionais. Com base nesta declaração 

Kaplan e Garrick desenvolveram uma definição de risco que emana das seguintes três questões: 

 O que pode acontecer? 1.

 Qual é a probabilidade de que isso venha a acontecer? 2.

 Se isso acontecer, quais são as consequências? 3.

As respostas a estas perguntas estão compiladas num cenário e referidas como um "trio" no seguinte 

formato: 

<si; pi; xi> 

onde: 

si,  é a descrição do cenário; 

pi,  é a probabilidade desse cenário, e; 

xi,  é a consequência para esse cenário. 
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Com a inclusão de todos os trios imagináveis para a mesma situação analisada, um risco (R) para essa 

situação aparece como um conjunto de respostas no formulário ({} refere-se a um conjunto): 

R = {<si; pi; xi>} i = 1, 2, ..., n 

Para uma situação específica (por exemplo, a construção de uma fábrica de processamento químico) 

podem existir vários cenários, cada um com um número de combinações de probabilidades e consequências. 

Portanto, pode-se dizer que todo o risco associado com a situação em particular, expressa como R, pode ser 

dividida em categorias de acordo com os diferentes cenários (si) que o constituem. Desta forma, o resultado é 

uma expressão de risco para cada cenário que, em conjunto com todos os outros cenários, irão construir o 

risco global para a totalidade do sistema estudado. 

A probabilidade (pi) geralmente é um número que pode ser obtido a partir da análise de estatísticas de 

eventos anteriores. Kaplan (1997) define três formatos em que a probabilidade pode ser expressa: pode ser 

expressa como uma probabilidade de uma só vez; uma frequência de eventos que se repetem; ou como a 

probabilidade de uma frequência. Se a frequência, ou as probabilidades, são incertas, pode ser útil atribuir 

uma curva de distribuição para a duração da probabilidade. Uma aproximação similar é adequada para a 

consequência (xi). Pode-se certamente usar referências estatísticas, mesmo para as consequências, mas para 

obter um resultado mais geral e amplo são requeridas outras indicações. As consequências são muitas vezes 

algum tipo de dano, como ferimentos, ou mortes, danos à propriedade, repercussões legais, perda de 

produtividade e de rendimentos devido ao tempo de restauro, perda de cotas de mercado, má publicidade, 

etc. Encontrando a consequência relevante é provável que também se incorpore a incerteza. A probabilidade 

de o evento negativo ocorrer é uma coisa, a probabilidade de o evento levar a um certo grau de consequência 

é outra. Assim para a probabilidade (pi) uma maneira prática de lidar com incertezas deste tipo é atribuir uma 

curva de distribuição do tamanho da consequência, (Kaplan, 1997). 

Uma maneira comum de quantificar o risco é simplesmente multiplicar a probabilidade de um cenário 

com a sua consequência. No entanto, como Kaplan e Garrick (1981) afirmam, esta não é uma boa 

representação do risco real. Por um lado, essas operações matemáticas não consideram o significado 

independente da probabilidade e da consequência, respetivamente, ou seja, um evento com uma alta 

probabilidade de obter um resultado negativo pode ter o mesmo risco calculado como uma baixa 

probabilidade de eventos com elevadas consequências. Em casos como este poderia ser difícil distinguir os 

riscos, que não são claramente semelhantes, embora o seu valor quantitativo seja o mesmo. Para esclarecer, 
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de acordo com Kaplan e Garrick (1981), a interpretação do risco para um determinado evento (cenário) é a 

valorização total de todos os trios para esse cenário, contendo diversas probabilidades emparelhados e 

consequências. Por outras palavras, o risco não é um número, ou uma curva, mas um conjunto completo de 

trios para um conjunto completo de cenários, (Kaplan, 1997). 

O risco pode, contudo, ser ilustrado como uma curva, traçando todos os trios para um cenário num 

gráfico, usando probabilidades cumulativas e ordenando os cenários por queda de consequência. Essa 

operação resulta numa apresentação do risco semelhante à curva de frequência-número (curva FN). A curva 

FN é normalmente utilizada para ilustrar o risco coletivo (risco social) de uma determinada fonte de risco e 

mostra no eixo vertical a frequência acumulada de acidentes e no eixo horizontal o número de mortes.  

2.3.2 A inevitabilidade de risco 

“Na vida não somos capazes de evitar o risco, mas apenas de escolher entre riscos” Kaplan e Garrick 

(1981). Com estas palavras introdutórias sobre a definição quantitativa de risco descrito acima, os autores 

identificam a inevitabilidade do risco. A julgar pela discussão exposta anteriormente sobre como definir o risco 

é evidente que é algo que todos nós experienciamos de uma, ou outra forma, diariamente. Na maioria dos 

casos, os riscos diários são pequenos e nem se notam de todo, em outros casos eles podem ser mais graves 

e requerem atenção. Como exemplos temos o risco implícito de atravessar uma rua, comprar um bilhete de 

lotaria, não usar o cinto de segurança no carro, andar de bicicleta sem capacete, etc. Eliminar todos os riscos 

é praticamente impossível e pode ser extremamente caro (Paulsson, 2007). Uma análise de risco ideal tenta 

incluir todos os riscos imagináveis (um conjunto completo de cenários), mas uma vez que isso pode ser 

difícil, tanto devido às incertezas, como devido a aspetos práticos, deve-se incluir pelo menos os mais 

importantes (Kaplan, 1997). Paulsson (2007) refere-se a um "princípio 90-10" amplamente discutido que, 

em essência, significa que 90 por cento do dinheiro tem que ser gasto na eliminação dos últimos 10 por 

cento dos riscos. Ele menciona ainda que, devido à irracionalidade e à falta de conhecimento muito dinheiro é 

gasto em regulamentos com efeitos limitados. Isto implica que a gestão de riscos pode certamente ser uma 

prática dispendiosa, mas mais importante é que pode também ser, e é, em grande medida, um meio de 

reduzir os custos indesejados. Portanto, uma boa gestão de riscos pode ser uma ferramenta de gestão muito 

benéfica a vários níveis da sociedade, bem como em organizações empresariais. 
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2.4 Análise do risco de incêndio em edifícios 

As medidas de proteção contra incêndios são meios de controlo de risco visando, obviamente, reduzir os 

riscos de incêndio. O objetivo da proteção contra incêndio é reduzir os danos e prejuízos causados por 

incêndios, em termos de segurança das pessoas, proteção da propriedade e, também, a proteção do meio 

ambiente. Os riscos de incêndio são apenas uma pequena parte de todos os riscos da sociedade e das 

empresas. O fogo constitui, no entanto, um risco estático, que em comparação com muitos outros riscos é 

relativamente fácil de identificar e mitigar. Assim, tem interesse descrever brevemente alguns tipos de 

medidas de proteção contra incêndios.  

As medidas de proteção contra incêndios são normalmente classificadas como sistemas ativos, ou 

passivos. Os sistemas ativos são sistemas, muitas vezes, eletrónicos, ou mecânicos, que detetam ativamente 

um incidente de fogo e, de alguma forma, provocam uma reação. Os sistemas ativos podem ser tão simples 

como um detetor de fumo alimentado a bateria, que muitas pessoas têm em suas casas. Também podem ser 

sistemas eletrónicos sofisticados que interligam fumo, calor, ou detetores de chama, organizados através de 

uma Central de Deteção de Incêndios, (CDI). A partir desta unidade pode-se programar uma reação adequada 

ao fogo. Exemplos de reações são a ativação de um alarme de evacuação, o fecho automático de 

determinadas portas, a ativação dos sistemas de extinção automática de incêndios, a abertura/ativação de 

exutores de fumo, alterações aos fluxos de ventilação normal, transmissão automática de alarme para os 

bombeiros, etc. Os sistemas ativos também podem ser de natureza mecânica, tais como, um sistema de 

extinção de incêndios automático tradicional (apesar de alguns componentes eletrónicos poderem estar 

envolvidos na bomba de reforço de arranque), ou a abertura mecânica de um exutor de desenfumagem. 

Os sistemas passivos, por outro lado, são de natureza estática e fornecem a mesma proteção ao fogo 

independentemente de ocorrer um incêndio, ou não. O exemplo típico de proteção passiva contra o fogo é 

uma parede corta-fogo, ou uma determinada distância entre dois edifícios. Por vezes, os sistemas ativos e 

passivos interagem uns com os outros: uma parede (sistema passivo) num edifício pode ter aplicada uma 

porta corta-fogo que terá um fecho automático, de modo a manter a porta sempre fechada e só ser aberta em 

caso de emergência. Mas se por motivos de operação a porta tiver de se manter aberta, a mesma será retida 

por um eletroíman ligado à central de incêndio (sistema ativo) que libertará a porta que se fechará em caso 

de incêndio. Esta é provavelmente uma das interações mais comuns entre os sistemas ativos e passivos. 
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As medidas de redução do risco podem em geral ser focadas em reduzir as probabilidades de um evento 

indesejado ocorrer, ou focadas em reduzir as consequências do mesmo. As medidas de proteção contra 

incêndios podem ser classificadas da mesma forma, mesmo que a maioria das medidas de proteção contra 

incêndios sirvam para reduzir as consequências de um incêndio. A probabilidade de redução da ocorrência de 

um incêndio refere-se a medidas de organização, tais como gestão de fontes de calor, separação de materiais 

combustíveis de fontes de ignição, etc. Todos os outros exemplos acima citados, reduzem as consequências 

do incêndio, embora de maneiras diferentes: paredes corta-fogo, evitam a propagação do fogo para fora de 

uma determinada área num edifício; um alarme automático de incêndio, alerta o corpo de bombeiros que 

combate o incêndio reduzindo o impacto sobre seres humanos, propriedade e meio ambiente; um alarme de 

evacuação alerta os ocupantes do edifício para que possam sair antes que se agravem as condições; os 

sistemas automáticos de extinção de incêndios evitam que o fogo ganhe proporções e fique fora de controlo 

causando danos aos seres humanos, à propriedade e ao meio ambiente, etc. 

A impossibilidade de eliminar o risco de incêndio, quer este se deva a causas naturais, ou não, é um fato 

incontroverso, pelo que o objetivo da sua análise é o de reduzir a probabilidade e as consequências da sua 

eventual ocorrência, de modo a ter unicamente um risco residual aceitável. (Coelho, 2000). 

Após o estudo do conceito do que é o risco, interessa saber quais os métodos usados para fazer a análise 

do risco de incêndio em edifícios.  

2.4.1 Método de Gretener  

Este método, de natureza empírica, conhecido pelo nome do seu autor, tem como objectivo a 

quantificação do Risco de incêndio (RI) em instalações industriais e edifícios de grande porte. (Coelho, 2006). 

Esse risco é obtido a partir da seguinte expressão: 

RI = A x B  (1) 

A = Probabilidade de ocorrência do incêndio; 

B = Exposição ao perigo. 
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A probabilidade de ocorrência do incêndio depende de factores de exploração e humanos, encontrando-se 

tabelada para diferentes tipos de edifícios, enquanto que a exposição ao perigo é dada pela seguinte 

expressão: 

F.S.N

P
B   (2) 

em que: 

P = Perigo potencial; 

S = Medidas especiais de protecção; 

N = Medidas normais de protecção; 

F = Medidas relacionadas com a protecção da estrutura do edifício. 

O perigo potencial P é igual a: 

P = Perigo associado ao conteúdo do edifício (PCE) + Perigo associado ao 

edifício (PIE). 

O perigo associado ao conteúdo do edifício é igual a: 

PCE = q x c x r x k  (3) 

em que: 

q = Carga de incêndio; 

c = Combustibilidade; 

r = Produção de fumo; 

k = Perigo de corrosão e toxicidade. 

Por sua vez, o perigo associado ao edifício é igual a: 

PIE = i x e x g  (4) 
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em que: 

i = Carga de incêndio imobiliária; 

e = Nível do andar ou altura do local; 

g = Dimensão dos compartimentos de incêndio e relação entre as suas dimensões. 

Quanto às medidas de protecção, cuja listagem é feita no Quadro 123, elas podem ser normais ou 

especiais.  

Quadro 123 - Medidas de segurança consideradas no método de Gretener 

Medidas de Segurança 

Normais Especiais 

Extintores portáteis Detecção do incêndio 

Bocas de incêndio Transmissão do alarme 

Fiabilidade do abastecimento de água Bombeiros e brigadas 

Comprimento da canalização de transporte Grau de intervenção 

Pessoal   

 

Conforme a própria designação deixa perceber, as medidas normais são aquelas que correntemente se 

aplicam nos edifícios, enquanto que as especiais baseiam-se em meios activos de protecção e na capacidade 

de intervenção daqueles que têm de proceder ao combate do incêndio e salvamento das pessoas. 

A determinação do risco de incêndio de um edifício é feita para o maior compartimento de incêndio, ou 

para o que apresenta um risco mais elevado. 

O edifício será considerado seguro se o quociente entre o risco admissível e o risco determinado for 

superior a 1, isto é: 

i

u

R

R
γ  (5) 

em que: 

Ru = Risco de incêndio admissível para o edifício em questão (tabelado); 
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Ri = Risco de incêndio determinado pela aplicação do método (Risco de incêndio efectivo). 

Todos os valores referentes aos diferentes parâmetros envolvidos na determinação do risco, desde as 

cargas de incêndio, até à exposição ao perigo das pessoas, estão tabelados. 

2.4.2 Método da Euroalarm 

Este método, inspirado no de Gretener e adoptado pela Associação Europeia de Fabricantes de 

Equipamentos de Alarme (Euroalarm), permite avaliar da necessidade, ou não, de medidas complementares 

de segurança relativamente às pessoas e aos bens, considerando um Risco inerente ao edifício (RE) e um 

outro associado ao seu conteúdo, incluindo as pessoas (RC).  

A partir dos diferentes valores de RE e de RC, que se encontram tabelados definem-se vários intervalos a 

que correspondem as seguintes zonas: 

Zona 1     0  RC  2  e  0  RE  2; 

Zona 2     0  RC  2  e  2 < RE  6 ; 

Zona 3     2 < RC  6  e  0  RE  2; 

Zona 4     2  RC  6  e  2  RE  6. 

Procedendo à representação gráfica das zonas referidas, obtém-se um diagrama semelhante ao indicado 

na Figura 7.  

Da aplicação do método a cada caso concreto resultam valores para RE e RC, a partir dos quais se definem 

as medidas a considerar de acordo com as seguintes condições: 

Zona 1 – Não há necessidade de proteção; 

Zona 2 – Necessidade de extinção automática; 

Zona 3 – Necessidade de deteção automática; 

Zona 4 – Necessidade de deteção e extinção automáticas. 
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RE     

6 Zona 2 Zona 4   

 

     

2 Zona 1 Zona 3   

 2 6 RC  

Figura 7 – Diagrama relativo ao Método Euroalarm 

2.4.3 Método ERIC 

Neste método, também inspirado no de Gretener, são determinados para cada caso concreto dois riscos: 

o relativo ao edifício e bens nele contidos (RE) e o referente às pessoas (RP). (Coelho, 2006). 

Em função dos valores de RE e RP são definidos intervalos distintos a que correspondem as seguintes 4 

zonas: 

Zona 1 – Segurança aceitável; 

Zona 2 – Necessidade de considerar medidas de protecção dos bens; 

Zona 3 – Necessidade de adoptar medidas de protecção das pessoas; 

Zona 4 – Necessidade de adoptar medidas de protecção, quer dos bens, quer das pessoas. 

A diferença substancial entre o ERIC e o Euroalarm reside no facto de aquele só dar informação sobre a 

necessidade, ou não, de medidas complementares de segurança e não especificar as que devem ser 

adoptadas quando se verificam insuficiências. 

2.4.4 Fire Safety Evaluation System 

Trata-se de uma metodologia desenvolvida no National Bureau of Standards, em colaboração com outras 

organizações, e cuja aplicação é limitada a hospitais, ou estabelecimentos similares. (Coelho, 2006). 
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2.4.5 Fire Risk Assessment Method for Engineering  

Este método (FRAME), baseado essencialmente no de Gretener, determina o risco de incêndio associado 

ao edifício e aos ocupantes, assentando em expressões empíricas e na experiência profissional de quem o 

aplica. (Coelho, 2006). 

2.4.6 The Fire Risk Index Method  

Trata-se de um método (FRIM) com alguma divulgação nos países nórdicos, aplicável sobretudo em 

edifícios de habitação, em que o risco S é calculado a partir da seguinte expressão na qual intervêm 17 

parâmetros relacionados com diversos aspetos da segurança (tipo de portas, meios de extinção, meios de 

evacuação, etc.). (Coelho, 2006). 

i

n

1i
i XWS 



   (6) 

em que: 

n = Número de parâmetros; 

Wi = Peso que afeta o valor de cada parâmetro; 

Xi = Valor atribuído a cada parâmetro. 

2.4.7 Tolerable Fire Rysk Criteria for Hospitals 

Trata-se de uma metodologia desenvolvida na Suécia com o objetivo de estabelecer um critério aceitável 

do risco de incêndio em hospitais, tendo sido para o efeito elaborados perfis de risco e critérios de aceitação. 

(Coelho, 2006). 

2.4.8 Risk Category Indicator Method 

Metodologia desenvolvida nos EUA para edifícios considerados como património cultural. 

Esta metodologia permite fazer um diagnóstico do risco com base em indicadores diversos associados ao 

tipo de ocupação (por exemplo um hospital tem um indicador de risco elevado), às pessoas (pessoas idosas 

representam um risco elevado), à atividade desenvolvida e às características do edifício. (Coelho, 2006). 
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2.4.9 Arson Risk Assessment Checklist 

Esta metodologia desenvolvida em Inglaterra com vista à identificação de potenciais riscos e medidas de 

segurança adotadas está estruturada em 6 partes distintas, cada uma delas englobando 10 itens. (Coelho, 

2006). 

2.4.10 Conclusões 

Dos estudos analisados e apresentados anteriormente chega-se à conclusão que a determinação do risco 

de incêndio é baseada em métodos pouco adequados.  

A maioria destas metodologias foi desenvolvida exclusivamente para a avaliação isolada de edifícios 

recentes, não sendo por isso adequadas para aplicação em edifícios antigos. Entre estas distinguem-se três 

métodos que, pelas suas características, se aproximam da realidade dos núcleos urbanos antigos nacionais: 

o método de Gretener; o método F.R.A.M.E. (Fire Risk Assessment Method for Engineering) e o método 

F.R.I.M. (Fire Risk Index Method). Os três métodos referidos apresentam como denominador comum a sua 

escala de aplicabilidade à escala do edifício, ou de pequenos aglomerados (ruas ou quarteirões), no entanto, 

os resultados obtidos são empíricos e a sua aplicação ao edificado antigo não é a mais adequada, pelo que é 

necessário o desenvolvimento de um método de aplicação adaptado ao edificado existente, nomeadamente, o 

antigo. 

2.5 Sustentabilidade na Construção 

2.5.1 A sustentabilidade na construção de edifícios 

O desenvolvimento sustentável apresenta três dimensões, a económica, a social e a ambiental, sendo que 

o seu modelo de desenvolvimento deve estimular e salvaguardar a convivência harmoniosa e o equilíbrio 

entre as três. 
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Figura 8 - Os três pilares do desenvolvimento sustentável [WCED, 1987] [Fonte: Ana Ramos, 2009] 

O conceito de construção sustentável surgiu em 1994 através do professor Charles Kibert “para descrever 

as responsabilidades da indústria da construção, no que respeita ao conceito e aos objetivos da 

sustentabilidade” (Kilbert, 2008), com o objetivo de criar um ambiente construído saudável baseado na 

economia de recursos e em princípios ecológicos (Mateus, et al, 2006). Foram analisadas as características 

da construção tradicional, materiais, soluções e processos construtivos em termos de sustentabilidade. Esta 

mudança dos objetivos levou ao aparecimento de novos paradigmas da construção. 

Na construção tradicional procurava-se atingir o nível de qualidade definido em projeto, utilizando soluções 

e processos construtivos que aumentassem a eficiência das obras, ou seja, diminuindo a sua duração e custo 

total, recuperando o investimento inicial o mais rapidamente possível. Posteriormente, surgiu a construção 

ecológica, ou construção eco - eficiente, que introduziu as preocupações ambientais na fase de projeto. 

Minimizar os recursos consumidos, a emissão de gases poluentes e a produção de resíduos de obra 

passaram a ser preocupações essenciais. Para além disso a conservação da biodiversidade e a integração do 

ambiente construído nos ecossistemas naturais reduzindo o seu impacto constituíram também novas 

premissas e características da construção ecológica. Por último, surge o paradigma atual da construção 

sustentável que corresponde à conciliação de preocupações ambientais da construção eco - eficiente com as 

preocupações económicas e sociais da comunidade em causa (Amado, et al, 2009). 
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Figura 9 – Evolução do paradigma da construção (Mateus, 2006) [Fonte: Agenda 21 (1992)] 

O processo de construção sustentável “visa atingir os princípios do Desenvolvimento Sustentável, através 

da implementação de métodos de ações passivas, processos construtivos rigorosos e detalhados, seleção e 

utilização de materiais mais ecológicos e também de uma eficiente componente de avaliação e 

monitorização”. (Amado, 2009). Deve-se adotar uma metodologia que permita aproveitar o meio natural 

envolvente para alcançar níveis de conforto ambiental elevados em todo o ciclo de vida do edifício construído, 

através da adoção de técnicas ativas e passivas de conservação de energia, gestão de recursos e de uma 

escolha adequada de materiais, equipamentos e sistemas construtivos. Com este processo pretende-se 

atingir uma melhoria do conforto ambiental de um modo passivo “sem recurso a equipamentos ativos que no 

seu funcionamento requeiram utilização de energia” (Tirone, et al, 2008). 

A Figura 10 apresenta um esquema representativo do processo de construção sustentável.  

 

Figura 10 – Esquema do processo de construção sustentável [Fonte: Miguel P Amado, et al, 2007] 

É de salientar que este é um processo cíclico que abrange todas as fases do ciclo de vida do edifício e no 

qual se integra a implementação de sistemas, ou ações, capazes de melhorar a eficiência da edificação, 

através de medidas de avaliação e monitorização. Só assim se consegue assegurar que os princípios da 

sustentabilidade são respeitados, na conceção do projeto, que a construção segue os procedimentos corretos 
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e que os edifícios são utilizados e mantidos segundo padrões sustentáveis pelos seus utilizadores. (Amado, et 

al, 2007). 

 

Figura 11– Abordagem integrada e sustentável às fases do ciclo de vida das construções (Mateus, et al, 2006) 

[Fonte: adaptado de FERNANDES: 2003; MATEUS; BRAGANÇA: 2006; PINHEIRO, 2003] 

Sendo o setor da construção responsável por grande parte das emissões de gases nocivos, da extração e 

do consumo de recursos naturais, e por representar a maior parte da produção de resíduos em todo o mundo 

é fácil deduzir que um dos passos essenciais para a sustentabilidade do ambiente construído passa pela 

diminuição destas parcelas e do seu impacte no ambiente. Um dos veículos para atingir esse objetivo e que 

ganha cada vez mais peso no setor da construção é o do reaproveitamento e reabilitação de edifícios antigos 

obsoletos, conferindo-lhes novos usos. (Farias, 2010). 

2.5.2 A sustentabilidade na reabilitação de edifícios 

Reabilitar construções existentes é muito mais complicado do que construir a partir do zero. Exige 

materiais e tecnologias muito diferentes da construção nova e, frequentemente, quem construiu não é quem 

está mais habilitado a reabilitar. 

O sucesso das intervenções de reabilitação depende de múltiplos fatores que não são fáceis de dominar e 

muito menos se encontram regulamentados. Se se considerarem os baixos padrões de qualidade dos 

trabalhos correntes de construção civil facilmente se compreende que o sucesso de intervenções muito mais 

complexas, como as envolvidas pela conservação e restauro, fica seriamente comprometido se elas não 

forem entregues a empresas com a necessária qualificação. (Dinis, 2010). 
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A reabilitação do parque habitacional deve ser intrínseca à dinâmica do processo de desenvolvimento 

sustentável, procurando o equilíbrio entre o que é socialmente desejável, economicamente exequível e 

ecologicamente viável. 

A principal limitação no investimento no setor da construção surge associada à forte redução da procura 

que, obviamente, se relaciona com a condição financeira das famílias e com a atual conjuntura económica. 

(FEPICOP, 2009). 

É neste contexto que é necessário que o processo de reabilitação, além de resolver os problemas 

relacionados com as anomalias visíveis e com a degradação física do edificado, melhore as condições de 

segurança do edifício, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista da segurança ao incêndio, 

melhore, também, as condições de habitabilidade e conforto no interior das habitações, aumente a eficiência 

energética e hídrica do edifício e reduza a poluição gerada pelo mesmo, durante todo o seu ciclo de vida. 

Contudo, este tipo de medidas não devem ser apenas aplicadas na fase de construção/reabilitação mas, 

também é importante e essencial a sua aplicação durante a fase de utilização e manutenção do edifício. 

Deve, portanto, ser incutido aos utilizadores dos edifícios e aos seus proprietários o dever de um bom uso do 

edifício e da realização frequente de manutenção do mesmo, prolongando o seu estado de conservação e 

preservando a sua integridade e condições de utilização. 

Como tal, parece pertinente desenvolver um processo de reabilitação que se aproxime dos critérios em 

que se baseia a construção sustentável. 

A publicação “Green Building Guidelines for the Rehabilitation of Historic and Non-Historic Buildings” do 

Presidio Trust contém uma série de orientações tendentes a promover o projeto e execução sustentáveis de 

intervenções de reabilitação de edifícios. As orientações cobrem cinco importantes questões ambientais: 1 - 

Localizações e envolventes sustentáveis; 2 – Melhoria da eficiência energética; 3 – Economia de materiais e 

recursos; 4 – Melhoria da qualidade ambiente interior; 5 – Preservação e economia de água. (Presidio Trust, 

2000). 

Os requisitos de uma reabilitação sustentável de edifícios antigos são os mesmos indicados pelo 

Eurocódigo 8, no seu Anexo F, para os edifícios históricos: Eficácia, Compatibilidade, Durabilidade e 

Reversibilidade, aos quais se deverá acrescentar, ainda, a Inspecionabilidade e a Reparabilidade. O quinto 

requisito corresponde à possibilidade da intervenção levada a cabo ser facilmente inspecionada, a fim de 
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permitir monitorar o seu desempenho; o sexto requisito corresponde à possibilidade da intervenção poder ser 

ela própria objeto de uma reparação, caso o seu desempenho não corresponda ao esperado, ou se degrade 

com o tempo. (Coias, 2007). 

O caminho para a reabilitação sustentável de edifícios habitacionais conduz a uma análise de todo o ciclo 

de vida do edifício habitacional. Este processo de reabilitação ao ser implementado terá de enquadrar as 

estratégias que são definidas pela construção sustentável, enquanto conceito que introduz na construção os 

princípios do desenvolvimento sustentável. 

O processo de reabilitação sustentável é constituído pelas fases de análise e diagnóstico, projeto, 

construção, utilização/manutenção e demolição, enquanto o processo de reabilitação tradicional é, apenas, 

constituído por três fases, a fase de análise e diagnóstico, a fase de projeto e a fase de construção. 

A reabilitação tradicional baseia-se na resolução dos problemas relacionados com degradação física do 

edifício, tempo e custos associados ao produto, enquanto a reabilitação sustentável acrescenta a esses 

aspetos as preocupações ambientais e sociais, a redução do consumo de recursos e a preocupação de 

garantir a saúde e o conforto humano, durante todo o ciclo de vida dos edifícios. (Dinis, 2010). 

No que se refere às áreas históricas verifica-se que as mesmas necessitam de regras e limites que 

direcionem a sua mudança e adaptação às novas exigências sociais, económicas e ambientais. Proteger 

estas áreas numa redoma denominada “áreas classificadas” que promovem a defesa do património 

arquitetónico sem as análises necessárias sobre as carências sociais, transforma estes espaços em 

verdadeiros autismos urbanos que não participam do quotidiano da cidade. 

É necessário desenhar um modelo adaptado e adaptativo aos centros históricos, com a capacidade de 

refletir a evolução da sociedade e da tecnologia adaptado ao nível atual de compatibilização com o 

desenvolvimento sustentável (Dinis, 2010). 

2.5.3 Sistemas de certificação da construção sustentável 

As avaliações sobre o impacto que as novas construções provocam no ambiente não são uma atividade 

recente. Desde o final dos anos 80 que são efetuadas avaliações a alguns empreendimentos de construção, 

com o objetivo de avaliar os impactes ambientais negativos dessas mesmas construções e encontrar soluções 

para os minimizar. 
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Ao mesmo tempo foram surgindo sistemas de análise do ciclo de vida dos produtos e materiais, como 

resposta às preocupações crescentes relativamente ao impacte que a construção tinha sobre o ambiente, 

possibilitando uma escolha de produtos/materiais ambientalmente mais adequada (Pinheiro, 2006).  

Atualmente, em Portugal, os sistemas de avaliação e certificação da sustentabilidade da construção são 

sistemas voluntários e são métodos essencialmente projetados para a avaliação/certificação de edifícios 

novos. Estes sistemas são bastante completos, uma vez que têm em conta as várias dimensões da 

sustentabilidade (dimensão ambiental, económica e social) ao longo de todo o processo construtivo. 

Assim, a resolução dos problemas correntes do parque habitacional existente pode passar por uma 

reabilitação global, a qual deve ser auxiliada através de uma certificação de sustentabilidade de todo o 

processo de construção. A adaptação deste tipo de sistemas aos processos de reabilitação irá melhorar os 

aspetos relacionados com o conforto ambiental, com o consumo de todo o tipo de recursos utilizados, com as 

cargas ambientais que um edifício provoca ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. A utilização deste tipo 

de sistema avaliativo contribuirá para um aumento da eficiência do todo o processo construtivo e garantirá o 

enquadramento do edifício/habitação na construção sustentável. 

Os sistemas de certificação têm como objetivo principal reunir dados e reportar a informação que servirá 

de base aos processos de decisão que ocorrem durante as diversas fases do ciclo de vida de um edifício. 

Para tal, consideram-se parâmetros ao nível da escala do edifício e também se podem considerar parâmetros 

que avaliem a interação do edifício com o meio em que este está inserido. 

Nos diferentes sistemas de avaliação da sustentabilidade normalmente é possível identificar os seguintes 

objetivos: otimização do potencial do local, preservação da identidade regional e cultural, minimização do 

consumo de energia, proteção e conservação dos recursos de água, utilização de materiais e produtos de 

baixo impacte ambiental, adequada qualidade do ambiente interior e otimização das fases de operação e 

manutenção. 

O aparecimento de ferramentas de avaliação ambiental dos materiais e sistemas de construção tem 

permitido incorporar alguns destes aspetos no projeto de edifícios, tanto em construção nova como na 

reabilitação. Estas ferramentas permitem a consulta por parte dos projetistas numa fase inicial do projeto e 

indicam o caminho da certificação que, não sendo obrigatória, permite identificar edifícios com melhor 
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desempenho, podendo fazer comparações entre edifícios avaliados pelo mesmo processo e criar um “rótulo” 

de identificação que promova a procura de edifícios mais sustentáveis. 

Os diferentes métodos de avaliação da sustentabilidade da construção de edifícios encontram-se 

orientados para diferentes escalas de análise, destacando-se, os materiais de construção, os produtos de 

construção, os elementos de construção, as zonas independentes, o edifício e os locais de implantação. 

Agrupando os objetivos das diferentes metodologias existentes é possível diferenciar três tipos diferentes: 

ferramentas de suporte à conceção de edifícios sustentáveis (Performance Based Design); sistemas de 

análise do ciclo de vida (LCA) dos produtos e materiais de construção; sistemas e ferramentas de avaliação e 

reconhecimento da construção sustentável. (Bragança, et al) 

2.5.4 Sustentabilidade dos materiais de construção – análise do ciclo de vida 

As ferramentas de avaliação do ciclo de vida permitem estimar os impactos ambientais de materiais e 

produtos, desde a extração da matéria-prima até ao final de vida do conjunto. Assim, este percurso pode 

definir-se em cinco etapas: extração, produção, construção, utilização e demolição. No entanto, estes 

processos implicam normalmente uma tarefa muito complexa ao envolver a gestão de uma grande 

quantidade de informação. Para esta análise é necessário contabilizar a quantidade de energia e material 

necessário em cada fase do estudo e a quantidade de resíduos e emissões de gases nocivos que resultam 

dos processos envolvidos. Estas ferramentas têm também em consideração os impactes económicos que 

estão envolvidos em cada uma das etapas do material em estudo. 

O sistema ATHENA é dos principais métodos de análise de impactes ambientais durante o ciclo de vida de 

materiais e sistemas. Desenvolvido no Canadá esta metodologia permite comparar materiais que cumprem a 

mesma função e identificar os processos que mais contribuem para o seu impacte ambiental. 

O sistema Building for Environmental and Economic Sustainability, BEES, é um software produzido por um 

conjunto de organizações governamentais americanas, que mede o comportamento ambiental de produtos da 

construção através de análises do ciclo de vida, apoiada nas especificações ISO 14000. Além disso, neste 

sistema são também considerados indicadores económicos, apoiados na análise de custo de ciclo de vida, 

que considera o investimento inicial, a construção, a utilização, a reparação e a demolição. 

Existem também sistemas que permitem avaliar e reconhecer a construção sustentável, à escala do 

sistema construtivo. A metodologia de avaliação relativa da sustentabilidade de soluções construtivas, MARS-
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SC, desenvolvida na Universidade do Minho, permite avaliar uma solução construtiva considerando cada 

elemento que a constitui, fazendo comparação com uma solução de referência, sendo considerada a solução 

mais comum num determinado contexto. São considerados parâmetros ambientais, económicos e sociais. 

2.5.5 Processos de avaliação da sustentabilidade 

Os processos de avaliação sustentável servem de suporte à conceção de edifícios novos, bem como de 

reabilitações, no seu sentido mais global considerando o comportamento do edifício como um todo. Os vários 

sistemas existentes no mercado variam consoante a escala de utilização a que estão adaptados, no sentido 

mais regional ou global, e consoante a escolha do tipo de indicadores e do peso relativo que lhes é atribuído. 

Estes fatores contribuem para as grandes diferenças entre as metodologias e justificam os resultados 

distintos que o mesmo objeto de estudo pode obter. 

O Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM, foi criado no Reino 

Unido e utilizado pela primeira vez em 1990, apresenta 13 versões adaptadas ao tipo de utilização do edifício 

a ser avaliado, como por exemplo, habitação, escritórios, prisões, etc., havendo também uma versão 

adaptável a outros países. As categorias envolvidas no BREEAM avaliam a saúde e bem-estar, gestão, 

energia, transporte, água, materiais, uso do solo, ecologia e poluição. À soma da pontuação resultante em 

cada indicador é associado uma classificação global. Esta classificação apresenta seis níveis consoante os 

resultados obtidos em cada categoria: - menor de 30% não é aprovado; - entre 30% e 45% o edifício passa na 

avaliação, com a classificação mais baixa; - entre 45% e 55% é considerado bom; - entre 55% e 70% 

excelente; - e entre 85% e 100% é extraordinário, melhor classificação possível. Um exemplo de um edifício 

em Portugal certificado através do BREEAM é o Eco-Industrial Park Azambuja, plataforma logística para a 

SONAE distribuição, em 2010. 

O Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, foi desenvolvido pelo U.S. Green Building 

Council (USGBC), nos EUA, em 1998, e é responsável pela certificação dos edifícios do governo americano. 

Tal como o BREEAM é aplicado em versões diferentes, consoante o tipo de utilização do edifício. O LEED é 

referenciado como um processo aberto e transparente onde os critérios utilizados e propostos são discutidos 

publicamente e aprovados pelos mais de 10 mil membros. Existem mais de 116.000 edifícios certificados 

pelo LEED em todo o mundo. O Sonae Maia Business Center é o primeiro edifício em Portugal certificado por 

este método, em 2010. 
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Inicialmente designado por GBTool (GreenBuildingTool) e atualmente apelidado de SBtool (Sustainable 

Building Tool) foi criado no Canadá, em 1996, como uma ferramenta de avaliação da sustentabilidade de um 

edifício.  

Ao longo dos últimos anos vários países têm vindo a aderir a este desafio, no sentido de adaptar o 

programa às realidades locais permitindo a sua comparação a um nível global. Esta ferramenta de avaliação 

consiste num sistema hierarquizado de critérios de avaliação ambiental de edifícios. Foi concebida para 

efetuar a análise na fase de projeto, embora seja possível a sua aplicação nas várias fases do edifício – 

estudo prévio, projeto, construção e uso.  

Em 2007, Portugal aderiu a este grupo de trabalho e adaptou o sistema SBTool à realidade portuguesa. 

Os sistemas que são utilizados em Portugal são: o DomusNatura, o Lider A e o SBToolPT®. 

O DomusNatura é uma metodologia combinada de avaliação de sustentabilidade e qualidade: Domus 

Natura+Domus Qual, desenvolvido pela SGS (Société Generale de Surveillance). A sua classificação é feita por 

somatório de pontos através da avaliação de 127 critérios. Consoante a pontuação final, o edifício é 

qualificado em quatro níveis: nível I (443 a 541 pontos), nível II (542 a 689 pontos), nível III (690 a 836 

pontos) e nível IV (837 a 974 pontos). A grande vantagem deste sistema é o destaque que é dado à 

arquitetura bioclimática, mas a extensa lista de critérios a considerar, bem como a dificuldade de acesso ao 

sistema, condicionam a utilização deste programa. Em Portugal, o Edifício do Parque, em Matosinhos, é o 

primeiro edifício certificado pelo DomusNatura. 

 

Figura 12 – Logotipo da DomusNatura, [Fonte: http://www.pt.sgs.com/pt/domusnatura_sustainable_buildings] 

O LiderA surgiu em 2007 através do Instituto Superior Técnico e apresenta cerca de 50 critérios, sendo 

que 38 deles são pré-requisitos. A sua classificação é feita através de uma escala entre E e AA+++. Tem 

como grande vantagem a adaptabilidade a várias tipologias de edifício, mas os seus critérios são de difícil 
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avaliação por parte dos projetistas. Em Portugal, o primeiro edifício certificado através desta metodologia foi a 

Torre Verde, em Lisboa. 

 

Figura 13 – Logotipo do Líder A [Fonte: http://www.lidera.info/] 

O SBToolPT®, baseado no sistema SBTool, foi desenvolvido pela Universidade do Minho e é utilizado desde 

2009. O sistema apresenta 3 dimensões de avaliação: Ambiental, Social e Económica, distribuídos em 9 

categorias e 25 parâmetros. A classificação do SBToolPT® apresenta-se numa escala de E a A+, à semelhança 

da certificação energética. O reconhecimento internacional surge como uma das principais vantagens desta 

metodologia, bem como o reduzido número de parâmetros que simplifica o processo. Em Portugal, o primeiro 

edifício certificado por este sistema foi o Edifício Ponte da Pedra, em Matosinhos. 

 

Figura 14 – Logotipo do SBToolPT® [Fonte: http://www.apemeta.pt/edicoes/imagens/@ficheiros/2219] 

Uma vez que um dos objetivos desta dissertação é o desenvolvimento de indicadores de segurança contra 

incêndios, ou uma aproximação aos mesmos, sob o ponto de vista da sustentabilidade, para o SBToolPT® 

convém fazer uma descrição um pouco mais exaustiva do sistema para melhor se enquadrarem os referidos 

indicadores. 

O SBToolPT® avalia o edifício globalmente através da análise de diversos parâmetros que podem ser 

dimensionados e manipulados de acordo com as necessidades. Esta ferramenta possui um sistema muito 

direto de contabilização dos impactes ambientais, incorporados nos materiais de construção. Possui como 

tópicos base: consumo de recursos, cargas ambientais, qualidade do ambiente interior, qualidade do serviço, 

economia, planeamento das fases de projeto e transporte. A avaliação é sempre realizada com parâmetros de 

referência. Porém, uma característica muito importante é a possibilidade de adaptação dos pesos de cada 

http://www.apemeta.pt/edicoes/imagens/@ficheiros/2219
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parâmetro e indicador em função das prioridades específicas de cada local, avaliando o edifício globalmente. 

Esta ferramenta possui um sistema simples de contabilização dos impactes ambientais incorporados nos 

materiais de construção. (Mateus, et al, 2006). 

O SBToolPT® tem por base a ferramenta internacional SBTool (Sustainable Building Tool), sendo uma 

adaptação da metodologia à realidade portuguesa, desenvolvida pela associação iiSBE (International Initiative 

for the Sustainable Built Environment). A sua adaptação à realidade portuguesa foi o resultado de uma 

associação entre a Ecochoice e o Laboratório de Física e Tecnologias da Universidade do Minho (LFTC-UM). 

Através desta metodologia é possível avaliar e classificar o desempenho de um edifício, tendo como base dois 

níveis de referência que são adaptados ao contexto português: a melhor prática e a melhor prática 

convencional. 

 

Figura 15 – Estrutura da Metodologia do SBToolPT® [Fonte: BRAGANÇA, Luís e MATEUS, Ricardo] 

Os princípios mais importantes da metodologia SBToolPT® são: o desenvolvimento de um sistema adaptado 

a cada região baseado na metodologia internacional; estar em concordância com as normas ISO CEN/TC350 

“Sustainability of Construction Work – Assessment of Environmental Performance of Buildings”; ter sempre 

como premissas bases as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável; ser uma metodologia com o 

número suficiente de parâmetros para incluir os impactes mais importantes dos edifícios mas, 

simultaneamente, reduzida para ser de fácil utilização; não possuir critérios qualitativos que sejam de difícil 

avaliação e progressivamente aumentar a fiabilidade dos resultados obtidos, com o recurso de métodos LCA 

na avaliação do desempenho ambiental, (Mateus e Bragança, 2009). 
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A metodologia divide-se em três dimensões que incorporam nove categorias de avaliação e vinte e cinco 

parâmetros. Estes relacionam-se com a fase de conceção de um novo edifício, ou com fase de conceção de 

uma operação de reabilitação. 

 

Figura 16 – Dimensões e Categorias do SBToolPT® [Fonte: BRAGANÇA, Luís e MATEUS, Ricardo] 
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Quadro 124 - Parâmetros ambientais do SBToolPT® [Fonte: BRAGANÇA, Luís e MATEUS, Ricardo] 

Dimensão Categorias Parâmetros PID 

DA - 

Ambiental 

C1 - Alterações 

climáticas e 

qualidade do ar 

exterior 

Valor agregado das categorias de impacte 

ambiental de ciclo de vida do edifício por m2 

de área útil de pavimento e por ano 

P1 

C2 – Uso do 

Solo e 

Biodiversidade 

Percentagem utilizada do índice de 

utilização líquido disponível 
P2 

Índice de impermeabilização P3 

Percentagem da área de intervenção 

previamente contaminada ou edificada 
P4 

Percentagem de áreas verdes ocupadas 

por plantas autóctones 
P5 

Percentagem de área em planta com 

reflectância igual ou superior a 60% 
P6 

C3 - Eficiência 

Energética 

Consumo de energia primária não renovável na 

fase de utilização 
P7 

Quantidade de energia que é produzida no edifício 

através de fontes renováveis 
P8 

C4 - Materiais 

e resíduos 

sólidos 

Percentagem em custo de materiais reutilizados P9 

Percentagem em peso do conteúdo reciclado do 

edifício 
P10 

Percentagem em custo de produtos de base 

orgânica que são certificados 
P11 

Percentagem em massa de materiais substitutos 

do cimento no betão 
P12 

Potencial das condições do edifício para a 

promoção da separação de resíduos sólidos 
P13 

C5 - Utilização 

eficiente da 

água e 

efluentes 

Volume anual de água consumido per capita no 

interior do edifício 
P14 

Percentagem de redução do consumo de água 

potável 
P15 
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Quadro 125 - Parâmetros Sociais do SBToolPT® [Fonte: BRAGANÇA, Luís e MATEUS, Ricardo] 

Dimensão Categorias Parâmetros PID 

DS – 

Dimensão 

Social 

C6 - Conforto e 

saúde dos 

ocupantes 

Potencial de ventilação natural P16 

Percentagem em peso de materiais de 

acabamento com baixo conteúdo de COV 
P17 

Nível de conforto térmico médio anual P18 

Média do Fator de Luz do Dia Médio P19 

Nível médio de isolamento acústico P20 

C7 - 

Acessibilidade 

Índice de acessibilidade a transportes públicos P21 

Índice de acessibilidades a amenidades P22 

C8 – 

Sensibilização e 

educação para a 

sustentabilidade 

Disponibilidade e conteúdo do Manual de 

Utilização do edifício 
P23 

 

Quadro 126 – Parâmetro Económico do SBToolPT® [Fonte: BRAGANÇA, Luís e MATEUS, Ricardo] 

Dimensão Categorias Parâmetros PID 

DE - 

Económica 

Custos de 

ciclo de vida 

Valor do custo do investimento inicial por m2 de 

área útil 
P24 

Valor actual dos custos de utilização por m2 de 

área útil 
P25 

 

Os valores normalizados da avaliação são convertidos numa escala, de A+ a E, sendo que a melhor prática 

será A, ou A+, e a prática convencional representada pela letra D. 

A estrutura deste sistema de avaliação permite a obtenção de uma nota de desempenho do edifício ao 

nível de cada uma das categorias, ou dimensões avaliadas e, simultaneamente, uma nota global, denominada 

de Nível de Sustentabilidade, pela agregação dos diferentes desempenhos. 

Esta estrutura é transportada para o certificado de sustentabilidade emitido como comprovativo da 

avaliação, possibilitando uma análise direcionada a cada uma das diferentes categorias constituintes das três 

dimensões do desenvolvimento sustentável, permitindo compreender as mais-valias e os aspetos que poderão 

ser melhorados. 
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Concluindo, todos estes sistemas têm em consideração diferentes indicadores, com diferentes pesos, o 

que conduz, invariavelmente, a diferentes interpretações do mesmo objeto a ser avaliado. O mesmo edifício 

analisado por diferentes metodologias pode apresentar resultados distintos. 

2.5.6 Processos de avaliação da sustentabilidade e a segurança contra incêndios 

Como foi referido, existem em todo o mundo muitos programas de certificação diferentes para projetos de 

construção sustentável. No entanto, como Hofmeister, (Hofmeister, 2010) e Kasmauskas, (Kasmauskas, 

2010) referem, a maioria destes sistemas de classificação não contempla quaisquer medidas de proteção 

contra incêndios. Isto é um fato que se lamenta e que reduz os incentivos para instalar medidas de proteção 

contra incêndios, como forma de não só aumentar a sustentabilidade mas, também, de reduzir os riscos de 

incêndio em geral. 

2.6 Segurança contra incêndios e a sustentabilidade 

2.6.1 Introdução 

“A sustentabilidade na indústria da segurança contra incêndios implica a adoção de sistemas e medidas 

de segurança contra o fogo que apoiam e fomentam as características dos edifícios que são ambientalmente 

amigáveis no uso diário dos mesmos. Estes sistemas e medidas devem reduzir o risco de incêndio e o 

impacto que tais características possam ter em todo o ciclo de vida expectável do edifício. As características 

de uso diário incluem a redução do dano ao ambiente minimizando o consumo de energia, o consumo de 

água, o consumo de material e o risco de incêndio” (Carter, et al, 2011). 

É importante colocar a seguinte questão: “quão sustentável é um edifício se não é seguro contra 

incêndios?” Quando se coloca a questão àqueles que desenvolvem códigos, regulamentos e sistemas de 

classificação para os diferentes métodos de classificação da construção sustentável a resposta varia. Alguns 

dirão que o objetivo do seu esforço é reduzir o impacto geral no nosso meio ambiente, não na segurança 

contra incêndios. Outros informam que apesar de os incêndios terem um impacto negativo no ambiente 

tratam-se de eventos raros e isolados, pelo que nem tentam abordar a questão no seu trabalho. Na realidade, 

a segurança contra incêndios é omitida destes sistemas por uma enorme variedade de razões.  

Em virtude de as considerações de segurança contra incêndios serem entendidas como requerimentos 

básicos em vez de elevado desempenho, elas não foram reconhecidas até ao momento. 
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É relevante mencionar que, só porque um edifício é rotulado de “edifício sustentável” não equivale dizer 

que é seguro quando enfrenta um incêndio, a não ser que tenham sido dados passos nesse sentido durante 

as fases de planeamento e desenvolvimento do projeto. Um processo com maior coordenação entre todas as 

fases e uma maior consciencialização dos elementos que prestam socorro irá resultar em edifícios 

sustentáveis mais seguros.  

As três principais forças motrizes para a construção sustentável no mercado são (Kibert, 2008; Keeler e 

Burke, 2009; Yudelson, 2009; Johnston e Gibson, 2008): 

 Proporcionar uma resposta ética e prática para as questões de impacto ambiental e consumo de 

recursos; 

 Dar sentido económico ao ciclo de vida, embora o custo inicial possa ser maior; 

 Incluir a influência da construção e operação dos edifícios na saúde dos ocupantes. 

O projeto de segurança contra incêndio em edifícios pode também contribuir positivamente para cada uma 

destas forças motrizes.  

Estas considerações para edifícios sustentáveis implicam (Carter et al, 2011) a existência das seguintes 

condições:  

 Regulamentos e legislação; 

 Incentivos económicos; 

 Pressão social. 

2.6.2 Os incêndios e a sustentabilidade 

A proteção contra incêndios e a sustentabilidade partilham o objetivo comum de tornar o mundo um lugar 

melhor e Grant (Grant, 2010) sustenta que a proteção contra incêndios está a contribuir inerentemente para 

a sustentabilidade porque “a proteção contra incêndios se esforça por conservar e manter”, que é quase o 

mesmo que se pretende que a sustentabilidade faça. 

Uma vez que este tema é relativamente novo, em primeiro lugar há que determinar o nível de 

consciencialização sobre as características dos edifícios sustentáveis que potenciam os incêndios, entre os 
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arquitetos, os engenheiros, as autoridades nacionais com responsabilidades pela legislação, os responsáveis 

pelas classificações de sustentabilidade e os bombeiros. Este tópico é importante porque pode ajudar a 

determinar se a segurança contra incêndios está a ser comprometida a partir de falhas nos materiais, ou 

projetos, ou da falta de consciencialização das medidas de segurança contra incêndios em edifícios 

sustentáveis.  

Os novos conceitos de sustentabilidade, quer seja em projeto, construção, operação, ou manutenção de 

edifícios, estão a desenvolver-se a um ritmo mais acelerado do que a preocupação em mante-los seguros 

contra incêndios. Até ao momento a pesquisa permitiu desenvolver maneiras de modificar os edifícios de 

modo a que estes se tornem mais amigos do ambiente, mas nem sempre as questões de segurança contra 

incêndios são tidas em consideração. Para que os edifícios sustentáveis sejam verdadeiramente seguros as 

medidas de segurança contra incêndio têm de ser incorporadas desde o início da sua conceção. 

A proteção contra incêndios utiliza estudos de fatores, tais como o comportamento do fogo, o 

comportamento humano, a compartimentação e a extinção para identificar os riscos de incêndio e 

desenvolver técnicas de segurança que, muitas vezes, dão origem a códigos e a regulamentos da área da 

construção e da segurança contra incêndios. Os projetistas são responsáveis por incluir e respeitar a 

regulamentação em vigor nos seus projetos e os donos, ou responsáveis dos edifícios, pela manutenção dos 

sistemas e a sua respetiva atualização. Também há necessidade de garantir que a construção e os materiais 

sustentáveis não comprometam a segurança contra incêndios. 

A menos que intencionalmente integrados em outros sistemas de construção, o valor dos sistemas e 

procedimentos de segurança contra incêndios podem permanecer adormecidos até surgir um incêndio para o 

qual foram concebidos. Assim, o valor dos sistemas e procedimentos de segurança contra incêndios 

relacionados com a sustentabilidade, bem como outros aspetos construtivos de mitigação do risco, podem 

ser inadvertidamente negligenciados durante a avaliação da sustentabilidade de um edifício tradicional.  

No entanto, quando se procede a uma abordagem holística do ciclo de vida de um edifício, para incluir 

possíveis eventos que estão fora das normais condições de funcionamento, os aspetos construtivos de 

mitigação do risco podem proporcionar uma redução significativa do impacto ambiental do edifício. 

Os incêndios podem provocar impactos negativos na sustentabilidade, independentemente de se tratarem 

de circunstâncias industriais, comerciais ou residenciais. Os exemplos vão desde a libertação de materiais 
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tóxicos e gases de efeito estufa para a atmosfera, o enorme consumo de água aquando do combate ao 

incêndio, escorrências de águas contaminadas para o solo e para os aquíferos resultantes da extinção, perda 

de rendimentos devido à interrupção da produção, aumento de custos e impactos ambientais devido à 

reparação, ou reconstrução (na produção e transporte de novos materiais de construção), impactos na saúde 

dos funcionários, utentes, ou moradores e no público em geral, perda de empregos, risco de paralisação 

permanente de unidades de produção pesadamente danificadas, impacto social na comunidade local devido 

à perda de empregos, entre outros. A proteção contra incêndios pode, obviamente, aumentar grandemente os 

índices de sustentabilidade. (Kasmauskas, 2010) 

A Figura 17 mostra o impacto que um incêndio tem no ambiente devido ao aumento da emissão de 

carbono, durante o ciclo de vida de um edifício; 

 

Figura 17 – Emissões de carbono no ciclo de vida de um edifício, incluindo o impacto de um incêndio. [Fonte: Wiezorec, Ditch & 

Bill, 2010] 

O estudo da emissão de carbono de um edifício alargou-se por Gritzo pelo desenvolvimento de uma 

metodologia de análise dos fatores de risco, que incluiu os riscos de um potencial incêndio e os riscos 

naturais. A aplicação da metodologia proposta indicou que, dependendo do nível do risco, os incêndios e os 

riscos naturais podem contribuir significativamente para a emissão de carbono em todo o ciclo de vida de um 

edifício e podem ser criadas estratégias tendo em vista a mitigação dos mesmos. Por exemplo, as emissões 

de carbono associadas a um grande incêndio num edifício de escritório médio, sem proteção eficaz contra 

incêndios, podem representar um aumento de até 14% nas emissões de carbono. Para todas as ocupações 
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consideradas desde a residencial até às instalações de elevado risco, a falta da segurança contra incêndios, 

estatisticamente, aumenta as emissões de carbono de todo o ciclo de vida dos edifícios. (Gritzo, et al, 2011). 

Isto é um fato indesejável, uma vez que reduz os estímulos para a instalação de medidas de segurança 

contra incêndios como um meio de aumentar a sustentabilidade e reduzir os riscos de incêndios em geral.  

Foi sugerido que a segurança contra incêndios fosse incluída nos sistemas de avaliação da 

sustentabilidade, refletindo o aumento do ciclo de vida dos edifícios que a segurança contra incêndios 

proporciona. (Carter, et al, 2011). 

2.6.3 A ameaça ambiental dos incêndios 

Além das ameaças óbvias de um incêndio para a vida, há também as ameaças ambientais. A água usada 

para a extinção dos incêndios contém detritos e toxinas que irá escorrer e poluir os aquíferos próximos. Em 

novembro de 1986, 30 toneladas de material tóxico foram levadas para o rio Reno pela água usada pelos 

bombeiros para extinguir um incêndio na indústria química Sandoz, perto de Basel, na Suíça, o que resultou 

na destruição generalizada da vida aquática, e que só começou a recuperar mais de um ano após o incidente 

(Harrington, 2006). 

Os incêndios também afetam o ar circundante. O fumo libertado de um incêndio contém toxinas que 

resultam da combustão de materiais, tais como agentes de limpeza, plásticos, aparelhos elétricos, materiais 

de isolamento, etc. 

 Outro efeito nocivo é a acumulação de detritos no local provocando a poluição da terra. Os resíduos 

perigosos dos agentes de limpeza e eletrodomésticos, que incluem refrigerantes, óleo usado e mercúrio, 

devem ser eliminados com cuidado. Os resíduos não perigosos, incluindo materiais de construção, mobiliário 

e outros conteúdos deverão ser transportados para os aterros sanitários, ou encaminhados para centros de 

reciclagem. (NASFM, 2008). 

A construção “verde” é uma prática que utiliza modelos e materiais que fazem um uso eficiente dos 

recursos naturais, protegem a saúde dos ocupantes, melhoram a produtividade dos funcionários e reduzem o 

desperdício, a poluição e a degradação ambiental (EPA dos EUA, 2008). Os edifícios atingem esse objetivo 

reduzindo o consumo de energia e água, bem como usando materiais reciclados, ou recicláveis, e que são 

não-tóxicos e com baixas emissões tóxicas. 
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A construção “verde” é um assunto relativamente novo na indústria da construção civil. Também é uma 

tecnologia que se está a tornar cada vez mais popular e, portanto, inevitável. A segurança contra incêndios é 

uma componente importante de edifícios para salvaguardar os ocupantes, bem como a propriedade e o 

ambiente. Assim, com o crescimento da indústria da construção “verde” urge que se estude em profundidade 

quais as consequências e implicações que a mesma aporta à segurança contra incêndios dos edifícios. 

Como ficou demonstrado é evidente que certos aspetos dos edifícios “verdes” podem, de facto, ser 

compatíveis com a segurança contra incêndios sem aumentar o impacto sobre o meio ambiente. 

 No entanto, existem áreas da construção sustentável que têm o potencial de entrar em conflito com a 

segurança contra incêndios. Estes conflitos podem ser encontrados em diferentes aspetos de um edifício 

“verde”, quer seja a partir de seu projeto arquitetónico, quer seja nos materiais escolhidos para a construção. 

Enquanto estas questões não estiverem sempre presentes na construção sustentável, com o aumento da 

prevalência de edifícios “verdes”, o mais provável é que estes problemas irão surgir com mais frequência e 

precisarão de ser abordadas antes que resulte a destruição da propriedade durante um incêndio. 

2.6.4 Inter-relação entre a Sustentabilidade e a Segurança contra incêndios 

A relação entre as características de construção, sistemas e procedimentos nos projetos de segurança 

contra incêndio e a sustentabilidade pode variar, entre ser independente e ser dependente numa série de 

considerações. 

Uma abordagem para demonstrar as inter-relações entre o projeto de segurança contra incêndio e a 

construção sustentável pode ser a de vincular os recursos, os sistemas e os procedimentos de cada uma das 

perspetivas do projeto em torno do edifício. 

Esta estratégia pode ser útil para determinar como é que os produtos e sistemas de construção 

específicos interagem com os objetivos do projeto para a construção nas diferentes perspetivas.  

Ligar aspetos específicos do projeto das especialidades como um todo para o edifício (em termos de fases 

do ciclo de vida do edifício e do ambiente construído) em vez de aspetos individuais, de modo a encontrar 

partes comuns, pode ser uma forma de combinar soluções e evitar as consequências não previstas de 

eventos não pretendidos. 
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Um resumo das componentes consideradas nesta tentativa de identificar conexões entre a 

sustentabilidade e a segurança contra incêndio pode incluir:  

1. As fases do ciclo de vida: 

 Planeamento e projeto; 

 Fabrico de materiais e produtos e transporte para o local;  

 Montagem no local / construção / limpeza da área;  

 Licenciamento; 

 Utilização e operação adequadas; 

 Perigos não previstos, mas possíveis, (um incêndio, por exemplo); 

 Reparação / renovação /;  

 Reabilitação / desconstrução / demolição. 

2. Ambiente Construído (AC): 

 AC1. Estaleiro de obras com armazenamento de materiais; 

 AC2. Localização do local e a paisagem; 

 AC3. Ambiente local e as condições meteorológicas;  

 AC4. Construção da obra (geometria de espaços interiores e exteriores);  

 AC5. População (ocupantes regulares, visitantes, etc.); 

 AC6. Operações previstas (vários usos e funcionalidades para cada hora ou dia);  

 AC7. Possíveis perigos; 

 AC8. Construção de sistemas e desenvolvimento de estratégias e procedimentos para as 

operações pretendidas bem como a mitigação dos riscos identificados. 
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3. Projeto de construção:  

a) Projeto de Sustentabilidade (PS):  

 PS1. Implantação e paisagismo;  

 PS2. Uso eficiente da água; 

 PS3. A eficiência energética; 

 PS4. Materiais e recursos;  

 PS5. Qualidade do ambiente interno;  

 PS6. Os impactos sociais e comportamentais; 

 PS7. Análise do edifício, desempenho e monitorização. 

b) Projeto de segurança contra incêndio (SCI)  

SCI1. Possíveis cenários de segurança contra incêndios:  

 Descrição do estado do edifício e dos ocupantes no começo de um incêndio, tais como:  

o Hora do dia; 

o Utilização do edifício;  

o Localização e atividades dos ocupantes; 

o Local do início de incêndio;  

o Tipo de fogo; 

o Estado da manutenção do edifício;  

o Estado do conteúdo; 

o Estado dos sistemas de segurança contra incêndios, etc;  

o Etc.  
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SCI2. A resposta humana;  

SCI3. O desenvolvimento do incêndio e do fumo; 

SCI4. A estabilidade estrutural; 

SCI5. A propagação exterior do incêndio;  

SCI6. Construção de sistemas de segurança contra incêndios, estratégias e procedimentos;  

SCI7. Operações de combate a incêndios. 

Uma versão simplificada das inter-relações complexas entre o Projeto de Sustentabilidade (PS), o 

Ambiente Construído (AC) e o projeto de Segurança Contra Incêndio (SCI) é mostrada na Figura 34: 
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Figura 18 - inter-relações o Projeto de Sustentabilidade (PS), o Ambiente Construído (AC) e o projeto de Segurança Contra Incêndio (SCI). 
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2.6.5 Método qualitativo de análise de risco de incêndio de práticas sustentáveis na 

reabilitação de edifícios. 

Este método consiste numa avaliação qualitativa de classificação das soluções de construção sustentáveis, 

sob o ponto de vista da segurança ao incêndio, que servirá para orientar as escolhas dos projetistas e foi 

baseado no método definido em “Fire Safety Challenges of Green Buildings” pela “The Fire Protection 

Research Foundation”. 

 A partir das soluções analisadas foi definida uma lista de perigos e fatores de risco relacionados com os 

incêndios. 

2.6.5.1 Soluções de construção sustentável 

As seguintes listas apresentam uma série de soluções de construção sustentável. Embora sejam extensas 

as mesmas não são exaustivas e são dinâmicas, permitindo a incorporação de novas soluções e adaptadas 

às realidades regionais e a futuros materiais desenvolvidos. 

a) Sistemas e materiais estruturais 

 Produtos Técnicos de Madeira Prensada; 

 Betão leve; 

 Elementos em FRP; 

 Compósitos de Madeira – Plástico; 

 Compósitos de Madeira - Bio polímeros; 

 Bambu; 

 Materiais de mudança de fase; 

 Nano materiais; 

 Painéis solares. 
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b) Sistemas e materiais exteriores    

 Painéis estruturais com isolamento integrado; 

 ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems); 

 Espuma rígida isolante; 

 Espuma isolante projetada; 

 Sistemas de mantas/rolos isolantes; 

 Envidraçado de elevado desempenho; 

 Revestimento refletante e de baixa emissividade; 

 Fachadas duplas / Paredes duplas; 

 Bamboo e outros materiais celulosos; 

 Bio polímeros e FRPs; 

 Sistemas de cobertura vegetal; 

 Captação de águas pluviais em PVC; 

 Cabos exteriores / Esteiras de cabos. 

c) Atributos de fachadas    

 Área de envidraçados; 

 Área de material combustível; 

 Toldos; 

 Vegetação de cobertura exterior. 
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d) Materiais de interior e de acabamentos    

 Acabamentos de paredes em FRP; 

 Acabamentos de paredes em Bio polímeros; 

 Acabamentos de paredes em Bambu; 

 Paredes de Bio filtração; 

 Acabamentos de paredes em painéis de madeira; 

 Paredes de vidro; 

 Revestimentos de pisos em FRP; 

 Revestimentos de pisos em Bio polímeros; 

 Revestimentos de pisos em Bambu. 

e) Atributos de espaço interior 

 Maior densidade de Construção; 

 Maiores valores de isolamento; 

 Mais espaços fechados; 

 Mais espaços abertos (horizontal); 

 Mais espaços abertos (vertical); 

 Vegetação interior; 

 Claraboias; 

 Tubos solares; 

 Aumento do isolamento acústico. 
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f) Sistemas e questões de construção 

 Ventilação natural; 

 Ventoinhas de baixa velocidade e alto volume; 

 Materiais de refrigeração; 

 Águas cinzentas para extinção; 

 Águas pluviais para extinção; 

 Tratamento local de água; 

 Tratamento local de resíduos; 

 Cogeração local; 

 Alta dependência de iluminação natural; 

 Iluminação de saída fotovoltaica; 

 Redução de sistemas de abastecimento de água. 

g) Sistemas de energia alternativa 

 Painéis fotovoltaicos; 

 Óleo de enchimento de painéis fotovoltaicos; 

 Turbinas eólicas; 

 Células de combustível de hidrogénio; 

 Sistemas de armazenamento de baterias; 

 Sistemas de cogeração; 

 Sistemas de aparas de madeira; 
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 Estação de carregamento de veículos elétricos; 

 Aquecedores de água sem depósito. 

h) Questões locais  

 Sistemas permeáveis de betão; 

 Pavimentação com asfalto permeável; 

 Uso de blocos de pavimentação; 

 Relvados; 

 Dispositivos de recolha de água; 

 Vegetação para sombreamento; 

 Orientação dos edifícios; 

 Aumento da densidade de construção; 

 Produção local de energia; 

 Tratamento local de água; 

 Tratamento local de resíduos; 

 Redução do fornecimento de água; 

 Infra estruturas de hidrogénio; 

 Estações de carregamento comunitárias.  
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2.6.5.2 Atributos da construção sustentável que podem ter um impacto na construção, no 

ciclo de vida, nos incêndios ou no desempenho dos bombeiros. 

Com o intuito de se avaliar os possíveis aumentos do perigo de incêndio, do risco, da diminuição de 

segurança, ou desempenho de elementos de construção sustentável, em comparação com a construção 

convencional, foi definida uma lista de preocupações, de riscos, perigos ou de desempenho.  

A lista foi compilada a partir de uma combinação de objetivos de desempenho e de segurança ao incêndio 

normalmente definidos por normas e regulamentos. 

Embora a lista possa ser ampliada, ou aperfeiçoada no futuro, ela fornece um ponto de partida razoável e 

uma base para a análise comparativa: 

 Coloca risco potencial de ignição; 

 Coloca risco potencial de choque; 

 Perigo potencial de explosão; 

 Coloca perigo potencial de toxicidade; 

 Facilmente inflamável; 

 Arde rapidamente uma vez inflamado; 

 Contribui com mais combustível; 

 O material afeta características de combustão; 

 Aumenta a taxa de crescimento do incêndio; 

 Produção significativa de fumo; 

 Potencial de acelerar o colapso; 

 A falha afeta as características da combustão; 

 A falha apresenta preocupações de estabilidade; 
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 A falha apresenta preocupações de propagação de fumo; 

 A falha apresenta preocupações de propagação das chamas; 

 O material apresenta preocupações de propagação das chamas; 

 Pode ter impacto na ventilação do fumo/calor; 

 Pode ter impacto na evacuação dos ocupantes; 

 Pode ter impacto na disponibilidade de água para os bombeiros; 

 Pode ter impacto na eficácia da extinção; 

 Pode ter impacto no acesso dos meios de socorro; 

 Pode afetar o acesso e as operações dos bombeiros; 

 Pode ter impacto na contenção do escoamento superficial. 

As listas referidas anteriormente foram utilizadas no desenvolvimento de matrizes e podem ser usadas 

como uma “cheklist” de verificação para ajudar a rever um projeto de construção, bem como um mecanismo 

para refletir o nível de risco relativo associado aos elementos de construção sustentável. 

Apesar do objetivo dos dados, do tempo e dos recursos para este esforço, a abordagem foi qualitativa, 

tanto para a identificação de perigos e riscos como para o nível de gravidade.  

O principal entrave para a avaliação de risco quantitativa é a falta de dados sobre incêndios em edifícios 

sustentáveis. Por isso, recomenda-se a recolha dessa informação para que o estudo da mesma possa 

contribuir para se tirarem conclusões sobre os impactos que a construção sustentável possa ter na segurança 

contra incêndios em edifícios. 

Embora a apresentação de informações, como foi feita nas matrizes anteriores, tenha o benefício do 

pormenor associado aos elementos sustentáveis, tem também o defeito de não apresentar a descrição dos 

perigos e como se manifestam, bem como as estratégias de mitigação dos mesmos. 
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Assim, para se combinar todas essas informações desenvolveu-se uma tabela onde se apresenta o 

material, o sistema, ou o atributo sustentável, qual o perigo, qual o nível de preocupação e quais as possíveis 

estratégias de mitigação. 
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2.6.5.3 Tabelas representativas do nível de risco de incêndio relativo associado aos elementos de construção sustentável 

Quadro 127 - Sistemas e materiais estruturais 

 

Quadro 128 – Nível de risco 
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Sistemas e materiais estruturais

Produtos Técnicos de Madeira Prensada

Betão leve

Elementos em FRP

Compósitos de Madeira - Plástico

Compósitos de Madeira - Biopolimeros 

Bambu

Materiais de mudança de fase
Nano materiais

Paineis solares

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 129 - Sistemas e materiais exteriores 

 

Quadro 130 – Nível de risco 
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Sistemas e materiais exteriores

Paineis estruturais com isolamento integrado

ETICS (External Thermal Insulation Composite 

Systems)

Espuma rígida isolante

Espuma isolante projetada

 Sistemas de mantas/rolos isolantes

Envidraçado de elevado desempenho Nível de risco

Revestimento refletante e de baixa 

emissividade
Baixo

Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado

Fachadas duplas / Paredes duplas Médio Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado

Bamboo e outros materiais celulosos Alto Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado

Biopolimeros e FRPs

Sistemas de cobertura vegetal

Captação de águas pluviais em PVC

Cabos exteriores / Esteiras de cabos

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 131 – Atributos de fachadas 

 

Quadro 132 – Nível de risco 
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Atributos de fachadas

Área de envidraçados

Área de material combustivel

Toldos / proteções solares exteriore

Vegetação de cobertura exterior 

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 133 – Materiais de interior e acabamentos 

 

Quadro 134 – Nível de risco 
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Materiais de interior e de acabamentos

Acabamentos de paredes  em FR

Acabamentos de paredes em Bio-polímeros

Acabamentos de paredes em Bambu

Paredes de Bio-filtração

Acabamentos de paredes em de painéis de 

madeira

Paredes de vidro

Revestimentos de pisos em FRP

Revestimentos de pisos em Bio-polímeros

Revestimentos de pisos em Bambu

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 135 – Atributos de espaço interior 

 

Quadro 136 – Nível de risco 
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Atributos de espaço interior

Maior densidade de Construção 

Maiores valores de isolamento

Mais espaços fechados

Mais espaços abertos (horizontal)

Mais espaços abertos (vertical) 

Vegetação interior

Clarabóias

Tubos solares

Aumento do isolamento acústico

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 137 – Sistemas e questões de construção 

 

Quadro 138 – Nível de risco 
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Sistemas e questões de construção

Ventilação natural

Ventoinhas de baixa velocidade e alto 

volume

Materiais de refregiração

Águas cinzentas para extinção

Águas pluviais para extinção

Tratamento local de água

Tratamento local de residuos

Cogeração local

Alta dependência de iluminação natural

Iluminação de saída fotovoltaica

Redução de sistemas de abasteciemnto de 

água

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos 

   

Pág. 117 de 404 MCRS – Universidade do Minho  

Quadro 139 – Sistemas de energia alternativa 

 

 Quadro 140 – Nível de risco 

  

 

 

Ri
sc

o 
po

te
nc

ia
l d

e 
ig

ni
çã

o

Ri
sc

o 
po

te
nc

ia
l d

e 
ch

oq
ue

Pe
ri

go
 p

ot
en

ci
al

 d
e 

ex
pl

os
ão

Pe
ri

go
 p

ot
en

ci
al

 d
e 

to
xi

ci
da

de

Fa
ci

lm
en

te
 in

fla
m

áv
el

A
rd

e 
ra

pi
da

m
en

te
 u

m
a 

ve
z 

in
fla

m
ad

o

Co
nt

ri
bu

i c
om

 m
ai

s 
co

m
bu

st
ív

el

O
 m

at
er

ia
l a

fe
ta

 a
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

da
 c

om
bu

st
ão

A
um

en
ta

 a
 ta

xa
 d

e 
cr

es
ci

m
en

to
 d

o 
in

cê
nd

io

Pr
od

uç
ão

 s
ig

ni
fic

at
iv

a 
de

 fu
m

o

Re
du

çã
o 

po
te

nc
ia

l d
o 

te
m

po
 d

e 
co

la
ps

o

O
 c

ol
ap

so
 a

fe
ta

 a
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

a 
co

m
bu

st
ão

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

es
ta

bi
lid

ad
e

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

e 
fu

m
o

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 c

ha
m

as

O
 m

at
er

ia
l a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 c

ha
m

as

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 v

en
til

aç
ão

 d
o 

fu
m

o 
/ 

ca
lo

r

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 e

va
cu

aç
ão

 d
os

 o
cu

pa
nt

es

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
de

 á
gu

a 

pa
ra

 o
s 

bo
m

be
iro

s

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 e

fic
ác

ia
 d

a 
ex

tin
çã

o

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

no
 a

ce
ss

o 
do

s 
m

ei
os

 d
e 

so
co

rr
o

Po
de

 a
fe

ta
r o

 a
ce

ss
o 

e 
as

 o
pe

ra
çõ

es
 d

os
 

bo
m

be
iro

s
Po

de
 t

er
 im

pa
ct

o 
na

 c
on

te
nç

ão
 d

o 
es

co
am

en
to

 

su
pe

rf
ic

ia
l

N
ív

el
 d

e 
R

is
co

Sistemas de energia alternativa

Painéis fotovoltáicos

Óleo de enchimento de painéis 

fotovoltaicos

Turbinas eólicas

Células de combustivel de hidrogénio

Sistemas de armazenamento de baterias

Sistemas de cogeração

Sistemas de aparas de madeira

Estação de carregamento de veículos 

eléctricos

Aquecedores de água sem depósito 

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 141 - Questões locais 

 

Quadro 142 – Nível de risco 
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Questões locais 

Sistemas permeáveis de betão

Pavimentação com asfalto permeável

Uso de blocos de pavimentação

Relvados

Dispositivos de recolha de água

Vegetação para sombreamento

Orientação dos edifícios

Aumento da densidade de construção

Produção local de energia

Tratamento local de água

Tratamento local de residuos

Redução do fornecimento de água

Infra estruturas de hidrógenio

Estações de carregamento comunitárias 

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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2.6.5.4 Tabelas onde se apresenta o material, o sistema ou o atributo sustentável, qual o 

perigo de incêndio, qual o nível de preocupação e quais as possíveis estratégias de 

mitigação.  

Quadro 143 - Sistemas e materiais estruturais 

Materiais / Sistemas / 

Atributos 
Perigo de incêndio 

 Nível de 

preocupação 

Potenciais estratégias de 

mitigação 

Sistemas e materiais estruturais 

Produtos Técnicos de 

Madeira Prensada 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto 

na evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas 

de estabilidade. 

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Betão leve 

Pode lascar de forma explosiva 

se não for tratado com fibras. 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Tem impacto na 

atuação dos bombeiros. Pode 

ter problemas de estabilidade. 

Moderado 

Necessita de fibras para o 

reforço. Lista de material 

certificado. 

Elementos em FRP 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto 

na evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas 

de estabilidade. 

Alto 

Exige formulações com altas 

temperaturas de ignição, baixa 

propagação de chama e baixa 

produção de fumo; Proteger com 

barreiras térmicas ou proteções 

intumescentes. Lista de material 

certificado. 

Compósitos de Madeira - 

Plástico 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto 

na evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas 

de estabilidade. 

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Compósitos de Madeira - 

Bio polímeros 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto 

na evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas 

de estabilidade. 

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 
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Bambu 

Pode colapsar mais 

rapidamente. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto 

na evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas 

de estabilidade. 

Moderado 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Materiais de mudança 

de fase 
Desconhecido Desconhecido 

Testes e pesquisas. Lista de 

materiais certificados. 

Nano materiais Desconhecido Desconhecido 
Testes e pesquisas. Lista de 

materiais certificados. 

Painéis solares 

Podem criar perigo ao 

bombeiros se colapsarem. Têm 

impacto no acesso dos 

bombeiros. 

Moderado 

Fornecer provas de fogo. 

Assegurar alternativas de acesso 

para os bombeiros. Lista de 

materiais certificados. 

Quadro 144 - Sistemas e materiais exteriores 

Materiais / Sistemas / 

Atributos 
Perigo de incêndio 

 Nível de 

preocupação 

Potenciais estratégias de 

mitigação 

Sistemas e materiais exteriores 

Painéis estruturais com 

isolamento integrado 

Se colapsar, o isolamento pode 

contribuir para a propagação 

das chamas e do fumo e para o 

aumento da carga de incêndio.  

Alto 

Lista de materiais certificados. 

Assegurar uma selagem 

adequada dos painéis. Ter 

cuidado de evitar fontes de 

ignição quer na instalação quer 

em reabilitações. 

ETICS (External Thermal 

Insulation Composite 

Systems) 

Se colapsar, o isolamento pode 

contribuir para a propagação 

das chamas e do fumo e para o 

aumento carga de incêndio.  

Alto 

Lista de materiais certificados. 

Assegurar uma selagem 

adequada dos painéis. Ter 

cuidado de evitar fontes de 

ignição quer na instalação quer 

em reabilitações. 

Espuma rígida isolante  

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e para o desenvolvimento 

de produtos tóxicos e aumento 

da carga de incêndio.  

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Espuma isolante 

projetada 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e para o desenvolvimento 

de produtos tóxicos e aumento 

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 
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da carga de incêndio.  Sprinklers. 

 Sistemas de 

mantas/rolos isolantes 

Pode contribuir para o risco de 

eletrocussão dos instaladores. 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e o 

aumento da carga de incêndio. 

Alto 

Barreira de resistência ao fogo 

(por exemplo, gesso cartonado 

com resistência ao fogo). Lista 

de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Envidraçado de elevado 

desempenho 

Pode mudar as caraterísticas 

térmicas da compartimentação 

de incêndio. Pode ter impacto 

no acesso dos bombeiros. 

Moderado 

Sprinklers. Assegurar um 

adequado acesso dos 

bombeiros, bem como dos seus 

meios de ventilação de calor e 

fumo. Lista de materiais 

certificados.  

Revestimento refletante 

e de baixa emissividade  

Pode mudar as caraterísticas 

térmicas da compartimentação 

de incêndio. Pode ter impacto 

no acesso dos bombeiros. 

Moderado 

Sprinklers. Assegurar um 

adequado acesso dos 

bombeiros, bem como dos seus 

meios de ventilação de calor e 

fumo. Lista de materiais 

certificados.  

Fachadas duplas / 

Paredes duplas 

Pode mudar as caraterísticas 

térmicas da compartimentação 

de incêndio. Pode ter impacto 

no acesso dos bombeiros. 

Podem proporcionar uma 

"chaminé" para a propagação 

vertical das chamas e do fumo 

se não forem convenientemente 

tratadas, como barreira corta-

fogo 

Moderado 

Barreira corta-fogo adequada 

entre pisos. Os sprinklres podem 

trazer algum beneficio. 

Assegurar mecanismos para 

operação de ventilação de calor 

e fumo dos bombeiros. Lista de 

materiais certificados. 

Bamboo e outros 

materiais celulosos 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Bio polímeros e FRP 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 
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Sistemas de cobertura 

vegetal 

Pode contribuir para um 

aumento da carga de incêndio e 

da propagação das chamas. 

Tem impacto nas operações dos 

bombeiros e na ventilação do 

calor e do fumo. Contribui para 

problemas de estabilidade. 

Moderado 

Gerir o risco de incêndio da 

vegetação. Assegurar o uso de 

componentes com resistência ao 

fogo. Disponibilizar uma área 

adequada para acesso, operação 

dos meios de ventilação do calor 

e do fumo e outros meios dos 

bombeiros. Lista de materiais 

certificados.   

Captação de águas 

pluviais em PVC 

Pode contribuir para o aumento 

da carga de incêndio.  
Baixo Limitar o volume. 

Cabos exteriores / 

Esteiras de cabos 

Pode contribuir para o aumento 

da carga de incêndio.  
Baixo 

Limitar o volume e lista de 

materiais certificados. 
 

Quadro 145 - Atributos de fachadas, materiais de interior e de acabamentos e atributos de espaço interior 

Materiais / Sistemas / 

Atributos 
Perigo de incêndio 

 Nível de 

preocupação 

Potenciais estratégias de 

mitigação 

Atributos de fachadas 

Área de envidraçados 

Pode apresentar uma maior 

oportunidade de rotura e 

subsequente propagação das 

chamas e dependendo do tipo 

criar uma barreira no acesso 

dos bombeiros. 

Moderado   

Área de material 

combustível 

Uma área grande (volume) 

proporciona um aumento da 

carga de incêndio.  

Alto Limitar o volume. 

Toldos / proteções 

solares exteriores  

Tem impacto no acesso dos 

bombeiros. 
Baixo   

Vegetação de cobertura 

exterior  

Pode ter impacto nos acessos 

dos bombeiros. Apresenta 

problemas de floresta urbana. 

Baixo Limitar o volume. 

Materiais de interior e de acabamentos 

Acabamentos de 

paredes em FRP  

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Acabamentos de 

paredes em Bio 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 
Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 
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polímeros fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

de chamas. Sprinklers. 

Acabamentos de 

paredes em Bambu  

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Paredes de Bio filtração 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Acabamentos de 

paredes em de painéis 

de madeira 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Baixo Lista de materiais certificados. 

Paredes de vidro 

Sozinhas podem não 

providenciar uma barreira corta-

fogo adequada. 

Moderado 
Lista de materiais certificados. 

Sprinklers 

Revestimentos de pisos 

em FRP 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Revestimentos de pisos 

em Bio polímeros 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Revestimentos de pisos 

em Bambu 

Pode contribuir para a 

propagação das chamas e do 

fumo e o aumento da carga de 

incêndio.  

Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Tratamentos com retardadores 

de chamas. Sprinklers. 

Atributos de espaço interior 

Maior densidade de 

Construção  

Pode alterar as características 

da combustão dos 

compartimentos. Pode resultar 

em efeitos negativos para a 

saúde. 

Moderado 

Assegurar trocas de ar 

adequadas e filtragem. Lista de 

materiais certificados. 

Maiores valores de 

isolamento 

Pode alterar as características 

da combustão dos 

compartimentos. Pode 

aumentar a carga de incêndio e 

levar a impactos no acesso dos 

Moderado 
Lista de materiais certificados. 

Sprinklers. 
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bombeiros. 

 Mais espaços fechados 

Pode resultar em desafios em 

encontrar as fontes dos 

incêndios. 

Baixo Sprinklers. 

 Mais espaços abertos 

(horizontal) 

Pode contribuir para a 

propagação do fogo e do fumo. 
Moderado Sprinklers. 

Mais espaços abertos 

(vertical)  

Pode contribuir para a 

propagação do fogo e do fumo. 
Moderado Sprinklers 

Vegetação interior 

Pode aumentar a carga de 

incêndio e levar a impactos nas 

operações dos bombeiros. 

Baixo Sprinklers. 

Claraboias 
Pode contribuir para a 

propagação do fogo e do fumo. 
Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Tubos solares 
Pode contribuir para a 

propagação do fogo e do fumo. 
Baixo 

Lista de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Aumento do isolamento 

acústico 

Pode alterar as características 

da combustão dos 

compartimentos. Pode 

aumentar a carga de incêndio e 

levar a impactos no acesso dos 

bombeiros. 

Moderado 
Lista de materiais certificados. 

Sprinklers. 

Quadro 146- Sistemas e questões de construção e sistemas de energia alternativa 

 Materiais / Sistemas / 

Atributos 
Perigo de incêndio 

 Nível de 

preocupação 

Potenciais estratégias de 

mitigação 

Sistemas e questões de construção 

Ventilação natural 

Pode ter impacto na capacidade 

de controlo de fumo. 

Dependendo das situações 

ambientais pode influenciar o 

movimento do fumo. 

Moderado 

Sistemas de exaustão de fumo 

dedicados. Sprinklers. Sistemas 

de ventilação dedicados aos 

bombeiros. 

Ventoinhas de baixa 

velocidade e alto volume 

Podem influenciar o 

desempenho dos detetores e 

dos sprinklesr .  

Moderado 

Aumento da disponibilidade e 

capacidade de sprinklers, para 

além do exigido 

regulamentarmente. 

Materiais de refrigeração 

Pode proporcionar 

preocupações de toxicidade, 

combustão e matérias 

Moderado 

Lista de materiais certificados. 

Tratamento e proteção 

adequados face a matérias 
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perigosas. perigosas. 

Águas cinzentas para 

extinção 

Pode ter impacto na 

disponibilidade de água para 

extinção. Pode ter impacto em 

questões de corrosão induzida 

microbiologicamente nos 

sistemas de hidrantes ou 

sprinkler.  

Baixo 

Assegurar que a água é 

devidamente tratada para ser 

usada nas tubagens e sistemas 

de sprinklres. 

Águas pluviais para 

extinção 

Pode ter impacto na 

disponibilidade de água para 

extinção. Pode ter impacto em 

questões de corrosão induzida 

microbiologicamente nos 

sistemas de hidrantes ou 

sprinkler.  

Baixo 

Assegurar que a água é 

devidamente tratada para ser 

usada nas tubagens e sistemas 

de sprinklres. 

Tratamento local de 

água 

Pode ter impacto na 

disponibilidade de água para 

extinção. Pode ter impacto em 

questões de corrosão induzida 

microbiologicamente nos 

sistemas de hidrantes ou 

sprinkler.  

Baixo 

Localizado em local protegido 

contra incêndios ou em edifício 

separado. sprinklers. 

Tratamento local de 

residuos 

Pode criar problemas de 

matérias perigosas e retenção. 
Baixo 

Localizado em local protegido 

contra incêndios ou em edifício 

separado. sprinklers. 

Cogeração local 
Pode apresentar novos perigos 

de incêndio. 
Baixo 

Localizado em local protegido 

contra incêndios ou em edifício 

separado. sprinklers. 

Alta dependência de 

iluminação natural 

Pode resultar em grandes áreas 

de envidraçados de alto 

desempenho. 

Moderado 

Considerar a inclusão de 

iluminação de emergência 

alimentada a baterias. 

Iluminação de saída 

fotovoltaica 

Requere iluminação 

permanente para carregar o 

sistema. Se usado com o 

aumento da iluminação natural 

pode não ser eficaz. 

Moderado 

Considerar a inclusão de 

iluminação de emergência 

alimentada a baterias. 

Redução de sistemas de 

abastecimento de água 

Restrições ou condicionamentos 

locais (por exemplo, secas) 

podem ter impacto na 

Alto 

Incluir armazenamento de água 

no interior dos edifícios ou nos 

locais face às necessidades 
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disponibilidade de água para a 

extinção. 

mínimas dos bombeiros. 

Sistemas de energia alternativa 

Painéis fotovoltaicos 

Apresenta perigos de ignição e 

contribui para o aumento da 

carga de incêndios. Apresenta 

perigo de choque para os 

bombeiros. Apresenta perigo de 

quebra de vidros. 

Alto 

Providenciar barreiras térmicas 

entre o material combustível da 

cobertura e os painéis 

fotovoltaicos. Usar material 

incombustível. Projetar 

coberturas com espaço para 

acesso e ventilação do calor e do 

fumo pelos bombeiros. Prever 

interrupção de emergência de 

energia. Lista de materiais 

certificados. Sinalização. 

Óleo de enchimento de 

painéis fotovoltaicos 

Apresenta perigos de ignição e 

contribui para o aumento da 

carga de incêndios. 

Alto 

Providenciar barreiras térmicas 

entre o material combustível da 

cobertura e os painéis 

fotovoltaicos. Usar material 

incombustível. Projetar 

coberturas com espaço para 

acesso e ventilação do calor e do 

fumo pelos bombeiros. Prever 

interrupção de emergência de 

energia. Lista de materiais 

certificados. Sinalização. 

Turbinas eólicas Apresenta perigos de ignição. Baixo 
Interrupção manual e 

automática de energia. 

Células de combustível 

de hidrogénio 

Apresenta perigos de explosão e 

contribui para o aumento da 

carga de incêndios. 

Moderado 

Instalação em local ventilado e 

protegido contra explosões. 

Deteção de fugas e deligação 

automática. Sinalização. 

Sistemas de 

armazenamento de 

baterias 

Apresenta perigos de ignição e 

contribui para o aumento da 

carga de incêndios. Fonte de 

potenciais perigos de choque. 

Se danificados podem libertar 

materiais tóxicos ou corrosivos. 

Baixo 

Providenciar uma 

compartimentação e supressão 

adequadas. Lista de materiais 

certificados. Sinalização. 

Sistemas de cogeração Aumento da carga de incêndios. Baixo 

Providenciar uma 

compartimentação e supressão 

adequadas. Sinalização. 
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Sistemas de aparas de 

madeira 
Aumento da carga de incêndios. Baixo Sprinklers. 

Estação de 

carregamento de 

veículos elétricos 

Apresenta perigos de ignição. Baixo 

Proteção adequada contra 

choques. Disjuntores. 

Sinalização. 

Aquecedores de água 

sem depósito  

Pode apresentar perigos de 

ignição. 
Baixo 

Alarmes de fumo e CO. Lista de 

materiais certificados. 

Quadro 147 - Questões locais 

Materiais / Sistemas / 

Atributos 
Perigo de incêndio 

 Nível de 

preocupação 

Potenciais estratégias de 

mitigação 

Questões locais  

Sistemas permeáveis de 

betão 

Pode afetar o armazenamento 

de líquido inflamável e provocar 

problemas de contenção e 

escorrências. 

Moderado 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo a 

contenção e supressão de 

derrames e acesso dos veículos. 

Pavimentação com 

asfalto permeável 

Pode afetar o armazenamento 

de líquido inflamável e provocar 

problemas de contenção e 

escorrências. 

Moderado 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo a 

contenção e supressão de 

derrames e acesso dos veículos. 

Uso de blocos de 

pavimentação 

Pode afetar o armazenamento 

de líquido inflamável e provocar 

problemas de contenção e 

escorrências. Também pode ter 

problemas com o peso dos 

meios de socorro.  

Moderado 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo a 

contenção e supressão de 

derrames e acesso dos veículos. 

Extensão (áreas) de 

relvados 

Pode apresentar desafios ao 

acesso dos meios de socorro. 
Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Dispositivos de recolha 

de água 

Pode apresentar desafios ao 

acesso dos meios de socorro. 
Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Vegetação para 

sombreamento 

Pode apresentar desafios ao 

acesso dos meios de socorro. 
Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Orientação dos edifícios 
Pode apresentar desafios ao 

acesso dos meios de socorro. 
Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Aumento da densidade Pode apresentar desafios ao Moderado Planeamento da resposta do 
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de construção acesso dos meios de socorro. 

Pode aumentar o potencial de 

propagação dos incêndios. 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Produção local de 

energia 

Pode provocar incêndios mais 

exigentes para os bombeiros. 

Pode apresentar problemas de 

acesso. 

Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Tratamento local de 

água  

Pode provocar incêndios mais 

exigentes para os bombeiros. 

Pode apresentar problemas de 

acesso. Pode levantar questões 

de escorrências (pode 

sobrecarregar os sistemas de 

escoamento). 

Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Tratamento local de 

resíduos 

Pode provocar incêndios mais 

exigentes para os bombeiros. 

Pode apresentar problemas de 

acesso. Pode levantar questões 

de escorrências  

Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. 

Redução do 

fornecimento de água 

Restrições ou condicionamentos 

locais (por exemplo, secas) 

podem ter impacto na 

disponibilidade de água para a 

extinção. 

Alto 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada, incluindo o 

acesso dos veículos. Considerar 

o abastecimento de água (um 

local ou uma instalação). 

Infra estruturas de 

hidrogénio 

Pode apresentar incêndios 

novos e mais exigentes para os 

bombeiros, bem como perigos 

de explosões, colocando várias 

propriedades em risco, 

dependendo da densidade. 

Moderado 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada. Proteção 

apropriada contra choques. 

Sistema de supressão. 

Estações de 

carregamento 

comunitárias  

Pode apresentar perigos de 

choque para vários utilizadores. 
Baixo 

Planeamento da resposta do 

socorro apropriada. Sistemas de 

supressão. Proteção e exaustão 

de explosões. 
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3 Contribuição para o desenvolvimento de um futuro indicador de sustentabilidade no 

domínio da SCIE 

Após se ter definido o que é o risco e quais os métodos usados para fazer a análise do risco de incêndio 

em edifícios, importa agora referir como é que se vai fazer a sua análise considerando a segurança contra 

incêndios de edifícios existentes. 

Assim, o desenvolvimento de um método de análise de risco que contemple o perigo de incêndio em 

edifícios é de extrema importância pois será fundamental para apoiar projetistas e licenciadores, 

nomeadamente no caso de edifícios que se enquadram na designada Perigosidade Atípica, definida no Artigo 

14.º do Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro.  

Por outro lado, essa ferramenta de análise poderá servir de suporte à legislação de segurança ao incêndio, 

quer para edifícios novos, quer, sobretudo, para edifícios existentes, de modo a racionalizar as exigências 

regulamentares que, frequentemente, são definidas com um significativo grau de empirismo e que são pouco 

adequadas a estes últimos. 

Da aplicação deste método o projetista obtém várias soluções possíveis para o edifício em análise, 

otimizando a relação custo/beneficio. De entre essas soluções de projeto possíveis, para que se escolha a 

melhor será ainda necessário efetuar uma análise de sustentabilidade. Assim a solução final será a melhor 

em todas as vertentes, a ambiental, a social e a económica. 

3.1 Método de Análise do Risco de Incêndio em Edifícios Existentes (MARIEE) 

3.1.1 Introdução 

O método de análise de risco de incêndio em edifícios existentes (MARIEE) (Coelho, 2014), cujos 

princípios gerais se apresentam, permitirá, para um determinado edifício, ou uma fração deste, determinar o 

risco de incêndio (RI) e, consequentemente, validar a solução considerada pelo projetista quando ela conduz 

a um RI aceitável. 
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No desenvolvimento do método procurou-se que este conduzisse a soluções mais racionais quando 

analisadas na perspetiva custo/benefício. Assim, o MARIEE quantifica a capacidade de desempenho dos 

meios passivos1 e ativos2 de segurança ao incêndio de modo a conseguir soluções com essas caraterísticas. 

No MARIEE o RI do edifício e da parte deste que foi intervencionada3 resulta da conjugação de diversos 

fatores traduzidos pela seguinte equação: 

 ESCICTIPOI  RI    (7) 

em que: 

POI – Fator probabilidade de ocorrência do incêndio; 

CTI – Fator consequências do incêndio; 

ESCI – Fator eficácia de socorro e combate ao incêndio. 

Tratando-se de um método quantitativo procurou-se que os valores dos diversos fatores que o constituem 

resultem da aplicação de uma engenharia de segurança, pois só assim é possível avaliar a capacidade de 

desempenho dos meios de proteção existentes no edifício a intervencionar e daqueles que terão de ser 

instalados para atingir o nível de risco aceitável.  

3.1.2 Âmbito de aplicação do MARIEE 

O MARIEE foi desenvolvido procurando que o seu âmbito de aplicação fosse o mais abrangente possível 

independentemente da utilização-tipo (UT), ou da categoria de risco desta, excecionando as situações de 

elevada complexidade que exigissem o recurso a uma engenharia de segurança, as quais podem ser 

resolvidas recorrendo ao Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 220/2008.  

As intervenções de reabilitação conhecem dimensões muito distintas podendo envolver uma única fração 

do edifício ou, no limite, a sua totalidade. 

                                                 
1 No que se refere aos meios passivos cita-se, a título de exemplo, a capacidade de evacuação das várias vias que têm 
de ser percorridas pelos ocupantes. 

2 Relativamente aos ativos cita-se, a título de exemplo, os efeitos dos meios automáticos de extinção. 

3 A intervenção pode estender-se a todo o edifico ou limitar-se a uma parte deste. 
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Neste método introduz-se a noção de cenário de incêndio como sendo um espaço, ou conjunto de 

espaços, cuja envolvente tem uma qualificação de resistência ao fogo. Assim, o cenário de incêndio pode ser 

um único compartimento, ou mesmo todo o edifício, se os seus elementos de compartimentação, quer 

verticais, quer horizontais, não tenham qualificação de resistência ao fogo.  

Assim, para uma intervenção em concreto pode existir um único cenário de incêndio, ou vários, 

dependendo o número das caraterísticas da envolvente dos espaços que estão a ser intervencionados, 

esquematizando-se na Figura 19 uma intervenção parcial num edifício, mas em que são considerados vários 

cenários de incêndio. 

Um número significativo das intervenções em edifícios limitam-se a uma, ou várias frações, e não ocorre, 

na generalidade dos casos, uma agregação de frações. 

Quando confrontado com vários cenários de incêndio o projetista pode optar por uma das seguintes 

abordagens distintas: 

 Aplicar o método a cada um dos cenários, decorrendo dessa aplicação soluções específicas de 

segurança ao incêndio para cada um deles; 

 Escolher o cenário mais desfavorável e aplicar a solução resultante a todos os outros. 

 

Edifício

Cenário de incêndio 1

Cenário de incêndio n

Parte intervencionada

Cenário de incêndio 2

 

Figura 19 - Representação esquemática de cenários de incêndio associados a uma intervenção  
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Nas figuras seguintes representa-se esquematicamente um piso com 4 frações distintas que vai ser objeto 

de intervenções com um grau de profundidade variável, associando-se a cada uma delas os cenários 

possíveis. 

Na Figura 20 a intervenção limita-se a uma única fração, pelo que o cenário de incêndio é também único. 

Poderá, no entanto, acontecer que a fração em causa tenha uma dimensão que torne possível a identificação 

no seu interior de vários cenários de incêndio4. 

Fração a 

reabilitar

 

Cenário de 

incêndio

 

Figura 20 - Representação esquemática de um único cenário de incêndio que coincide com a fração intervencionada 

No exemplo da Figura 21 a intervenção estende-se a duas frações independentes que continuam a existir 

individualmente, dando origem a dois cenários distintos. 

Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar

 

Cenário 1

Cenário 2

 

Figura 21 – Representação esquemática de intervenção em 2 frações que dão origem a 2 cenários 

                                                 
4 Este comentário é válido para todos os exemplos que são apresentados nas figuras seguintes. 
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Na Figura 22 as duas frações são integradas numa só, pelo que se tem um único cenário de incêndio em 

resultado dessa agregação. 

Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar

 

Cenário 1

C
e

n
á

ri
o

 d
e

 i
n

c
ê

n
d

io

 

Figura 22 – Representação esquemática de intervenção em 2 frações que dão origem a 1 único cenário 

Na Figura 23 a intervenção estende-se a três frações distintas, podendo colocar-se várias hipóteses de 

intervenção. Na primeira das hipóteses as frações continuam a ser distintas, dando origem a três cenário 

diferentes. 

Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar Fração a reabilitar

 

Cenário de 

incêndio 1

Cenário de incêndio 2
Cenário de 

incêndio 3

 

Figura 23 – Representação esquemática de intervenção em 3 frações que dão origem a 3 cenários 

Contudo, por razões diversas podem ocorrer associações de frações, apresentando-se na Figura 24 uma 

das várias associações possíveis. 
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Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar Fração a reabilitar
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e
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n

c
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 1

Cenário de 

incêndio 2

 

Figura 24 – Representação esquemática de intervenção em 4 frações que dão origem a 3 cenários 

Na Figura 25 apresenta-se o exemplo de intervenção em todas as frações do piso mantendo-se cada uma 

delas independente das outras.  

Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar Fração a reabilitar

Fração a reabilitar

 

Cenário 1

Cenário 2 Cenário 3

Cenário 4

 

Figura 25 – Representação esquemática de intervenção em 4 frações que dão origem a 4 cenários 

As combinações possíveis de associações de frações neste caso são ainda maiores e podem no limite dar 

origem a um único cenário de incêndio como se esquematiza na Figura 26, devendo nesta caso a VHE ser 

objeto também de reabilitação.  
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Fração a 

reabilitar

Fração a reabilitar Fração a reabilitar

Fração a reabilitar

 

Cenário de incêndio 1

 

Figura 26 – Representação esquemática de intervenção em 4 frações distintas dando origem a 1 único cenário de incêndio 

Nos casos em que o edifício é demolido e construído um outro no seu lugar considera-se que deve ser 

aplicada a legislação relativa aos novos edifícios. Acontece, sobretudo em lotes de frente estreita, que nem 

sempre é possível respeitar essa legislação, pelo que nesses casos o projeto deve ser desenvolvido com base 

numa engenharia de segurança de acordo com o previsto no Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 220/2008. 

A aplicação do MARIEE segue uma sequência de cálculo, destacando-se os seguintes passos, com 

particular destaque para os relativos ao fator consequências do incêndio (CTI): 

 Identificação do cenário (s) de incêndio (s); 

 Determinação do POI; 

 Identificação das condições das diversas instalações;  

 Identificação da utilização da fração; 

 Cálculo das consequências;  

 Consequências no cenário de incêndio; 

 Determinação do perigo no cenário de incêndio; 

 Determinação do perigo potencial; 

 Determinação dos fatores de correção; 

 Correção do perigo potencial; 
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 Determinação da exposição no cenário de incêndio; 

 Determinação da exposição potencial; 

 Determinação dos fatores de correção;  

 Correção da exposição potencial; 

 Consequências nas vias horizontais de evacuação (VHE); 

 Determinação do perigo nas VHE; 

 Determinação do perigo potencial nas VHE; 

 Determinação dos fatores de correção nas VHE; 

 Correção do perigo potencial nas VHE; 

 Determinação da exposição nas VHE; 

 Determinação da exposição potencial nas VHE; 

 Determinação dos fatores de correção nas VHE; 

 Correção da exposição potencial nas VHE; 

 Consequências nas vias verticais de evacuação (VVE); 

 Determinação do perigo nas VVE; 

 Determinação do perigo potencial nas VVE; 

 Determinação dos fatores de correção nas VVE; 

 Correção do perigo potencial nas VVE; 

 Determinação da exposição nas VVE; 

 Determinação da exposição potencial nas VVE; 
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 Determinação dos fatores de correção nas VVE; 

 Correção da exposição potencial nas VVE; 

 Cálculo da eficácia de socorro e combate. 

A aplicação do MARIEE é feita em duas etapas distintas:  

a) Etapa 1  

Aplicação do MARIEE com vista à determinação do risco do edifício e da parte a intervencionar, caso a 

reabilitação não envolva toda a construção. 

b) Etapa 2 

Aplicação do MARIEE com vista à definição da solução de projeto a implementar. Nesta fase de aplicação 

o projetista procurará encontrar a solução que melhor se adapta ao edifício e que conduz a um risco 

aceitável.  

Nos casos em que existem diversas UT e a intervenção estende-se a todo o edifício, o risco deste deve ser 

calculado para cada uma das utilizações. Neste caso, o cálculo do risco do edifício resulta de uma média 

pesada pela área de cada utilização.  

O método, tendo uma vertente que pretende ser generalista, não pode contemplar situações que são 

consideradas de exceção. Esses casos, associados a edifícios complexos, terão de ser resolvidos por recurso 

a uma engenharia de segurança ao incêndio, de acordo com o previsto no Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

220/2008. 

3.1.3 Descrição do fator Consequências do Incêndio 

Caraterização geral das Consequências 

A determinação do fator consequências de incêndio feita com base numa engenharia de segurança é 

fundamental para a definição das medidas a adotar em projeto, nomeadamente, no que se refere à 

qualificação de resistência ao fogo da envolvente das partes que forem reabilitadas. 
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As consequências do incêndio (CTI) resultam do balanço entre o perigo potencial que lhe está associado 

(PI) e a exposição a que os ocupantes estão sujeitos (EI). 

Analisando sumariamente as sequências de eventos numa situação de incêndio constata-se que após os 

ocupantes decidirem deixar o local, onde estavam para alcançarem o exterior do edifício5, vão passar por 

diferentes espaços que apresentam condições de exposição distintas. Os diferentes espaços considerados no 

MARIEE são os seguintes:  

 Locais ocupados pelas pessoas (cenário de incêndio); 

 Vias horizontais de evacuação (VHE); 

 Vias verticais de evacuação (VVE). 

Face aos espaços considerados, as consequências no MARIEE são expressas pela seguinte equação: 

 

 




N

1i N
iEI

PI

  CTI  (8) 

Contudo, o perigo e a exposição podem ser alterados em resultado da implementação de determinados 

meios de segurança, pelo que o método incorpora fatores de correção, quer do perigo (FCPI), quer da 

exposição (FCEI), resultando para a equação anterior a seguinte forma: 

 

 
 









N

1i N
iEIFCEI

iPIFCPI

  CTI  (9) 

 Face à definição das consequências adotada no MARIEE a sua determinação é feita de forma separada 

para o cenário de incêndio6, para as vias horizontais de evacuação e para as vias verticais que servem o 

cenário de incêndio.  

                                                 
5 Eventualmente poderá ser um lugar considerado seguro no interior do edifício, embora não parece viável que nas 
intervenções de reabilitação existam zonas com caraterísticas idênticas às denominadas Zonas de Segurança previstas 
na Portaria n.º 1532/2008. 

6 Este cenário corresponderá na generalidade das situações com locais que podem estar ocupados. 
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Considerando que: 

CCI - Consequências no cenário de incêndio; 

CVHE - Consequências nas vias horizontais de evacuação; 

CVVE - Consequências nas vias verticais de evacuação. 

então resultam as seguintes expressões gerais: 

a) Expressão geral das consequências no cenário de incêndio 

A equação geral das consequências no cenário de incêndio é igual a: 

 

ECIFCCIE
PCIFCCIP

  CIC



  (10) 

em que: 

PCI - Perigo no cenário de incêndio; 

FCPCI – Fator de correção do perigo no cenário de incêndio; 

ECI - Exposição no cenário de incêndio; 

FCECI – Fator de correção do perigo no cenário de incêndio. 

b) Expressão geral das consequências nas vias horizontais de evacuação 

A equação geral das consequências nas VHE é igual a: 

   (11) 

em que: 

PVHE - Perigo nas vias horizontais de evacuação; 

FCPVHE – Fator de correção do perigo nas vias horizontais de evacuação; 

EVHEFCVHEE

PVHEFCVHEP
  VHEC
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EVHE - Exposição nas vias horizontais de evacuação; 

FCEVHE – Fator de correção da exposição nas vias horizontais de evacuação. 

c) Expressão geral das consequências nas vias verticais de evacuação é igual a: 

 (12) 

em que: 

PVHE – Perigo nas vias verticais de evacuação; 

FCPVHE – Fator de correção do perigo nas vias verticais de evacuação 

EVHE - Exposição nas vias verticais de evacuação; 

FCEVHE – Fator de correção da exposição nas vias verticais de evacuação. 

3.1.4 Consequências no Cenário de Incêndio 

Quantificação do perigo 

A quantificação do perigo potencial no cenário de incêndio pode ser feita avaliando a evolução de diversas 

grandezas associadas ao seu desenvolvimento como, por exemplo, a temperatura da camada de gases 

quentes, a cota do plano de interface entre a camada quente e a camada fria, a intensidade de radiação, ou a 

concentração de gases tóxicos. 

No MARIEE a quantificação do perigo no cenário de incêndio resulta do conhecimento da evolução no 

tempo da temperatura e do caudal volúmico de fumo, tendo sido adotada na determinação destas grandezas 

uma formulação que segue de perto, com alguns ajustamentos, a NFPA 92 e a NP EN 1991-1-2. 

 De acordo com a NFPA 92 podem ocorrer quatro tipos distintos de desenvolvimento do incêndio, aos 

quais estão associados tempos caraterísticos de crescimento (tg) que traduzem a maior, ou menor rapidez, 

com que o incêndio evolui. Para cerca de quinhentas atividades e UT concretizou-se a identificação do tipo de 

desenvolvimento do incêndio mais provável. 

EVVEFCVVEE

PVVEFCVVEP
  VVEC
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Escolhido o tipo de desenvolvimento para o cenário de incêndio em causa determina-se a evolução da 

potência calorífica libertada e, a partir desta, a correspondente temperatura e a variação do caudal volúmico 

de fumo no tempo. 

Adotou-se como critério de aceitabilidade do perigo que a cota da camada de interface não seja inferior a 

2m. No entanto, há uma exceção relativa aos cenários em que existe um sistema automático de extinção de 

incêndio (SAEI), passando a considerar-se a relação entre a evolução das temperaturas quando no cenário de 

incêndio está instalado um SAEI e quando esse sistema não existe. 

 A partir do conhecimento da evolução das referidas grandezas no tempo é quantificado o perigo no 

cenário de incêndio, traduzido pelo tempo durante o qual as condições ambientais são compatíveis com a 

evacuação.  

Face a esse conhecimento da espessura da camada de fumo e ao tempo de exposição no cenário de 

incêndio determina-se se há, ou não, passagem de fumo e gases quentes para as VHE até o último ocupante 

deixar esse cenário e as portas de ligação a esta via ficarem fechadas.  

No MARIEE considera-se que não existe a possibilidade de passagem de fumo do cenário de incêndio para 

a VVE desde que a “interface” entre a camada fria e camada quente se situe acima da cota dos vãos de 

ligação à VHE, mesmo que as portas de proteção desses vãos estejam abertas, como acontece no decurso da 

evacuação, e não se tenha excedido o escalão de tempo imposto aos elementos que constituem a envolvente 

do cenário de incêndio.  

A partir do momento em que a evacuação do cenário de incêndio terminou considera-se que as portas 

ficam na posição de fechadas e o fumo não irá passar para as VHE durante um período de tempo que 

depende daquele que é necessário para evacuar o edifício.  

Correção do perigo  

a) Aspetos gerais 

Existem meios de segurança ao incêndio que podem influenciar as condições ambientais no cenário de 

incêndio e, consequentemente, o perigo, tendo-se considerado no MARIEE os seguintes: 

a) Controlo de fumo; 
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b) Sistemas automáticos de extinção de incêndio. 

Seguidamente apresentam-se os aspetos fundamentais relacionados com esses fatores de correção. 

b) Correção devida ao controlo de fumo 

Quando no cenário de incêndio existe um sistema de controlo de fumo uma parte significativa deste é 

extraído para o exterior, permitindo assegurar durante um período de tempo mais prolongado as condições 

ambientais adequadas para a evacuação desse local e para a intervenção dos bombeiros.  

Os métodos de controlo de fumo frequentemente aplicados baseiam-se na estratificação térmica, 

impondo-se à camada fria uma altura de 2 m de modo a que as pessoas possam aí deslocar-se sem 

problemas.  

Camada fria

Camada quente

 

Figura 27 – Camadas distintas formadas no interior de um cenário de incêndio  

Quanto à camada quente deve-se garantir que a intensidade de radiação emitida por esta e recebida por 

um alvo localizado numa condição desfavorável na camada fria seja ainda suportável.  

Tendo presente as condições enunciadas, a questão do controlo de fumo no cenário de incêndio traduz-se 

no conhecimento do caudal de exaustão que é necessário assegurar para o plano de interface (plano virtual 

que divide a camada quente de fumo da camada fria) não desça abaixo de uma cota predefinida e na 

limitação da intensidade de radiação dessa camada que não deve exceder o limite tido como aceitável. 

Dado que a potência calorífica libertada num incêndio pode rapidamente exceder limites considerados 

compatíveis com a presença humana é necessário considerar essencialmente a evolução transiente do início 
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do incêndio sendo, portanto, relevante a comparação do tempo ao fim do qual o controlo de fumo deixa de 

ser capaz de assegurar essas condições (Tsob). 

O tempo Tsob servirá como referencial para a definição das medidas de natureza passiva a adotar, 

nomeadamente no que se refere à qualificação de resistência ao fogo dos elementos da envolvente do 

cenário de incêndio. A atribuição de uma determinada qualificação de resistência ao fogo a essa envolvente 

visa limitar a possibilidade de propagação dos produtos que se libertam no decurso do incêndio às VHE e a 

espaços adjacentes ao cenário de incêndio.  

O Tsob é, ainda, comparado com o tempo necessário para evacuar o cenário de incêndio7 devendo este 

ser menor do que aquele. 

c) Correção devida à extinção automática 

O objetivo da generalidade dos sistemas automáticos de extinção de incêndio é, fundamentalmente, limitar 

o desenvolvimento deste e alguns dos seus principais efeitos são os seguintes:  

 Redução da potência calorífica libertada; 

 Redução da temperatura da camada quente; 

 Redução significativa da concentração do CO, do C02 e outros gases tóxicos; 

 Aumento do fumo produzido e destruição da camada superior onde este normalmente se situa, 

reduzindo a visibilidade. 

Quantificação da exposição 

Exposição potencial 

A designada exposição potencial corresponde a um período de tempo que decorre entre o instante em que 

tem origem o incêndio e aquele que coincide com a saída do último ocupante do cenário de incêndio. 

                                                 
7 O tempo de evacuação do edifício resulta da soma dos tempos de exposição no cenário de incêndio nas vias 
horizontais e verticais de evacuação. 
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Esse período de tempo tem uma componente relativa à deteção do incêndio e outra relacionada com a 

evacuação do cenário, exprimindo-se a exposição pela seguinte equação: 

 ECIDICI T  TE   (13) 

em que: 

ECI – Exposição no cenário de incêndio;  

TDI - Tempo de deteção no incêndio; 

TECI - Tempo de evacuação do cenário de incêndio. 

Tempo de deteção 

a) Aspetos gerais 

O instante em que o incêndio é detetado depende de vários fatores dos quais se destacam os seguintes: 

 Existência, ou não de sistema automático de deteção de incêndio (SADI) no cenário; 

 Ocupação, ou não, do cenário de incêndio; 

 Estado de vigilância dos ocupantes8. 

Com base nos fatores anteriores foram consideradas várias hipóteses distintas quanto à deteção do 

incêndio, descritas nos números seguintes. 

b) O cenário de incêndio tem SADI   

A existência dum SADI no cenário de incêndio não significa que a deteção seja feita por esse sistema, pois 

isso depende do espaço estar, ou não, ocupado e do estado de vigilância dos ocupantes.  

Assim, podemos ter as seguintes situações distintas:  

 O incêndio ocorre quando o cenário está ocupado e as pessoas vigilantes; 

                                                 
8 Os ocupantes podem estar alerta porque estão desenvolver uma atividade qualquer que pode ser de lazer ou, então, 
estar em repouso (a dormir). 
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A deteção é dada pelos ocupantes, tendo-se considerado uma potência mínima de 100 kW para 

determinar o instante em que ocorre essa deteção9.  

 O incêndio ocorre quando o cenário está ocupado mas as pessoas estão em repouso; 

Neste caso considera-se que a deteção pode ser dada pelo SADI, ou pela manifestação de uma potência 

que é superior aquela que se verifica na situação em que as pessoas estão ativas, considerando-se no 

MARIEE que a potência em causa é igual a 750 kW10, sendo considerado o menor dos tempos encontrados11. 

 O incêndio ocorre quando o cenário está desocupado; 

A deteção de incêndio será feita pelo SADI. 

A modelação do tempo de resposta do SADI foi desenvolvida com base no algoritmo de Alpert para os 

detetores térmicos e de uma forma mais simplificada para os detetores óticos de fumo. Para os outros tipos 

de detetor considera-se que é aceitável adotar os valores resultantes da modelação desenvolvida para os 

detetores térmicos. 

Para que se possa considerar a existência de SADI é necessário que no edifício estejam implementados os 

seguintes meios de segurança: 

 Energia de emergência; 

 Planos ou procedimentos de prevenção. 

c) O cenário de incêndio não tem SADI   

Quando no cenário de incêndio não existe um SADI a deteção de incêndio vai sempre depender da 

observação casuística das pessoas, quer sejam ocupantes do cenário, quer sejam ocupantes do edifício, ou 

pessoas estranhas ao mesmo, podendo ocorrer as seguintes situações distintas: 

 O incêndio ocorre quando o cenário está ocupado e as pessoas vigilantes; 

                                                 
9 Nesta situação os ocupantes do cenário de incêndio são também contabilizados para efeitos de determinação do 
tempo de evacuação. 

10 Este valor da potência está ainda a ser objeto de análise, pelo que pode não ser o final. 

11 Neste caso para a determinação do tempo de evacuação do edifício considera-se o efetivo da fração intervencionada 
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A deteção é dada pelos ocupantes, tendo-se considerado uma potência mínima de 100 kW para 

determinar esse instante12.   

 O incêndio ocorre quando o cenário está ocupado mas as pessoas estão em repouso; 

A deteção ocorre para uma potência igual a 750 kW13. Na determinação do tempo de evacuação do edifício 

considera-se também o efetivo da fração intervencionada. 

 O incêndio ocorre quando o cenário está desocupado; 

É previsível que na generalidade dos casos o incêndio só seja detetado quando a potência calorífica é 

bastante mais elevada14 do que a referida na hipótese anterior, considerando-se o valor de 2,0 MW. Neste 

caso para a determinação do tempo de evacuação do edifício não se faz intervir o efetivo da fração 

intervencionada. 

Tempo de evacuação. 

O tempo necessário para evacuar o cenário de incêndio resulta da soma das seguintes componentes 

distintas: 

 Tempo gasto pelos primeiros ocupantes para atingir as saídas do cenário de incêndio (TPS); 

 Tempo correspondente ao atravessamento das saídas do cenário de incêndio por parte dos 

ocupantes (TAS). 

Assim, a exposição no cenário pode exprimir-se pela seguinte equação: 

  ASPSECI TT T   (14) 

 

                                                 
12 Nesta situação os ocupantes do cenário de incêndio são também contabilizados para efeitos de determinação do 
tempo de evacuação. Importa ter presente que não existem espaços permanentemente ocupados, pelo que deve ser 
analisada a hipótese do cenário estar desocupado, ocorrendo a detecção mais tarde mas, em contrapartida, a 
evacuação do edifício limita-se a outros espaços do edifício, tornando-se necessário avaliar qual das duas situações 
conduz a um maior tempo de evacuação. 

13 Este valor da potência está ainda a ser objeto de análise, pelo que pode não ser o final. 

14 Significa que provavelmente o incêndio já tomou dimensões que tornam visíveis as manifestações a ele associadas. 
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Correção da exposição 

a) Aspetos gerais 

A exposição terá de ser corrigida em função de eventuais procedimentos e meios de segurança 

implementados, tendo-se considerado os seguintes fatores: 

 Simulacros; 

 Sinalização de emergência; 

 Iluminação de emergência. 

Nos números seguintes quantificam-se a fatores que intervêm na referida correção. 

b) Correção devida aos simulacros 

A existência de simulacros feitos com regularidade e em condições de algum realismo refletem-se no 

movimento dos ocupantes, existindo um acréscimo da sua velocidade e, consequentemente, do fluxo. No 

caso do cenário de incêndio essa correção é obtida a partir da seguinte equação: 

as D 0,36 - 1,49 FC   (15) 

em que: 

Da – Densidade adimensional. 

c) Correção devida à sinalização de emergência 

A sinalização de emergência, sobretudo em espaços com geometrias complexas, e relativamente aos 

quais os ocupantes não estão familiarizados é de importância indiscutível, não existindo qualquer razão para 

que não possa ser implementada numa operação de reabilitação, caso não exista.  

Caso essa sinalização não exista deverá reduzir-se a velocidade de deslocamento de um valor que pode 

ser de 90% para as situações em que a população no cenário de incêndio é habitualmente constituída por 

pessoas que só ocasionalmente frequentam esse local. 
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d) Correção devida à iluminação de emergência 

A iluminação de emergência é fundamental para a segurança dos ocupantes, não existindo qualquer razão 

para que não possa ser implementada numa operação de reabilitação, caso não exista. Não existindo, de 

facto deverá reduzir-se a velocidade de deslocamento em 50%.  

Para as VHE e VVE procede-se de forma similar para o que foi dito anteriormente no cenário de incêndio, 

com as devidas adaptações aos locais em causa. 

3.2 Conclusões 

A inquestionável necessidade de reabilitação de muitos dos edifícios existentes e o facto da aplicação da 

atual legislação a esses edifícios ser um exercício de difícil execução, nem sempre bem-sucedido, tornam 

imprescindível a procura de uma alternativa que permita encontrar soluções mais adequadas a um edificado 

que importa preservar. 

O MARIEE, do ponto de vista conceptual e da formulação matemática que o suporta, pretende ser uma 

alternativa à atual legislação, eliminando a subjetividade caraterística desta. Pretende, ainda, conseguir 

encontrar soluções que conduzam a uma relação custo/benefício, tendo presente as condições reais do 

edificado que vai ser intervencionado. 

A determinação do fator consequências de incêndio feita com base numa engenharia de segurança é 

fundamental para a definição das medidas a adotar em projeto, nomeadamente no que se refere à 

qualificação de resistência ao fogo da envolvente das partes que forem reabilitadas. 
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4 Estudo estatístico  

4.1 Introdução 

A fim de fornecer elementos com dados concretos, e desta forma minimizar ao máximo o recurso à 

metodologia de Delphi, para o desenvolvimento do método de análise de risco de incêndio em edifícios 

existentes, MARIEE, nomeadamente para os fatores POI – Probabilidade de ocorrência de Incêndios e ESCI – 

Eficácia do Socorro e Combate a Incêndios foi necessário fazer uma pesquisa nos relatórios existentes no 

BSB e cedo se constatou que os estudos realizados não contemplavam os últimos anos, de 2007 a 2012. 

Assim, foi necessário proceder ao levantamento dos relatórios existentes como adiante se explicará. 

Devido à incerteza da natureza dos incêndios o estudo do histórico das ocorrências é de extrema 

importância pois, a partir dele, é possível obter informação de relevância significativa em distintos aspetos, 

com o intuito de se obterem esclarecimentos sobre as causas, as consequências e as circunstâncias 

envolventes. 

Este conhecimento vai permitir o desenvolvimento de medidas preventivas, que terão o efeito de redução 

dos riscos; permitirão saber onde a sensibilização do público está mais deficiente; e tornar a prestação do 

socorro mais eficiente. 

Uma ferramenta essencial para este procedimento é a criação de um modelo de relatório padrão, que não 

existe no nosso país e daí ser muito difícil efetuar um estudo a nível nacional.  

Este trabalho pretende ser mais um contributo nesse sentido, uma vez que apresenta dados que nunca 

foram tornados públicos e faz uma análise dos mesmos em termos históricos. 
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Apesar dos dados referentes a Portugal serem limitados, os dados de outros países abordados no estudo 

Consumer fire safety: European statistics and potential fire safety measures permitem concluir que os 

incêndios se devem mais à ação humana (ignorância, imprudência, negligência, uso incorreto de 

eletrodomésticos) do que a falhas nos equipamentos utilizados nas habitações, como se pode observar no 

quadro seguinte:  

Quadro 148 – Causas de incêndios domésticos fatais em 2004 

Causas de Incêndios Domésticos Fatais em 2004 

Causas Reino Unido Holanda Suécia Dinamarca E.U.A. Austrália 

Fogo Intencional 35,4% 9,0% 8,3% - 11,7% - 

Fumar 16,7% 31,0% 29,8% 51,0% 7,8% 42,0% 

Cozinhar 5,6% 9,0% 5,8% - 2,2%   

Utilização de Velas 5,8% 3,0% 5,0% 9,0% 5,6% 7,0% 

Equipamentos Elétricos 7,6% 21,0% 12,4% 4,0% 3,4% 14,0% 

Equipamento para 

Aquecimento 
- 3,0% 5,8% - 3,4% - 

Descuido - 12,0% 2,5% - - - 

Brincar com Fogo 3,3% 6,0% 0,0% - 1,5% 5,0% 

Outras  23,5% 6,0% 0,0% - 6,8% - 

Desconhecida - 0,0% 30,6% - 57,8% - 

Fonte : Netherlands Institute for Safety, NIBRA 
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Para além dos danos materiais que os incêndios provocam, mais importantes que estes, são as vidas 

humanas que se perdem. O quadro seguinte mostra alguns dados referentes a vítimas mortais um pouco por 

todo o mundo: 

Quadro 149 – Vitimas mortais de incêndios entre 2005 - 2007 

Vitimas Mortais de Incêndios 2005 - 2007 

País 

Estimativas Ajustadas  

(vítimas mortais) * 
Vítimas Mortais por 1.000 

2005 2006 2007 2005 - 2007 

Alemanha 605 510   0,68 

Austrália 140 90 100 0,53 

Áustria 45 30 30 0,42 

Dinamarca 85 70 70 1,38 

Espanha 280 245 235 0,58 

E.U.A. 4000 3550 3750 1,23 

Finlândia 85 125 95 1,93 

França 660 620 605 1,02 

Grécia 140 100 265 1,52 

Holanda 70 85 70 0,46 

Hungria 195 180 175 1,82 

Irlanda 45 40 55 1,09 

Itália   280 250 0,44 

Japão 2250 2100 2050 1,67 

Noruega 65 25 35 0,72 

Nova Zelândia 30 25 35 0,72 

Polónia 590 605 600 1,57 

Reino Unido 515 515 465 0,82 

República Checa 145 150 135 1,41 

Singapura 5 10   0,19 

Suécia 110 90 100 1,11 
* Ajustadas às mortes desconhecidas pelos bombeiros e/ou hospitais e por arredondamento 

Fonte: The Geneva Association, Outubro de 2010 

 

Em Portugal a falta de informação sistematizada sobre incêndios urbanos e industriais que permitam o 

desenvolvimento de estudos a partir do conhecimento desta realidade é muito escasso e não está 

uniformizada a sua recolha e posterior tratamento. Existem quatro estudos publicados sobre estatísticas de 
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incêndios em meio urbano, um realizado em 1993, outro em 2008 e dois em 2013, que são um 

desenvolvimento deste último, e todos sobre a cidade do Porto. 

Tendo como objetivo estabelecer uma comparação entre a realidade nacional e o estrangeiro, no que diz 

respeito a incêndios urbanos, foram analisados vários dados de incêndios ocorridos em diversos países. 

No entanto, existem muitas dificuldades de comparação, uma vez que, a inexistência de uma forma 

universalizada para recolher, analisar e publicar as estatísticas dos incêndios, limita as conclusões que se 

podem retirar dos resultados analisados. 

Outro fator que ainda deve ser tido em conta reside na realidade de que nem todos os incêndios são 

relatados às autoridades responsáveis pela realização das estatísticas. Desta forma, os resultados 

apresentados não representam todos os dados, pecando estes por defeito.  

4.2 Estudos Estatísticos no Estrangeiro 

Certos estudos internacionais consideram questões relacionadas com este tipo de informação realizando 

um tratamento centralizado, permitindo retirar conclusões sobre vários fatores que interferem na ocorrência e 

desenvolvimento dos incêndios urbanos. (Alves, 2013) 

É possível retirar destes estudos informações diversas que contribuem para uma melhor caracterização 

dos incêndios urbanos, ao nível da sua distribuição no tempo e suas causas.  

Estados Unidos da América (EUA) 

Em 1973 foi publicado o relatório “America Burning” (Bland, 1973), em que apesar dos fracos dados 

estatísticos disponíveis, estimavam-se anualmente cerca de 12.000 vidas americanas perdidas, 300.000 

feridos e um custo em recursos no combate a incêndios avaliado em cerca de 11 mil milhões de dólares 

americanos. Neste documento é resumido o problema relativo a incêndios no país e sugeridas ações a tomar 

pela “U.S.Fire Administration” (USFA) no campo da prevenção e educação da população em segurança 

contra incêndios, assim como na construção de edifícios com materiais com menor poder calorífico e dotados 

de sistemas automáticos de deteção de incêndios, (Bland, 1973). Para melhor compreensão do problema 

dos incêndios nos EUA e como consequência indireta da publicação do “America Burning” surge o sistema 

“National Fire Incident Report System” (NFIRS) em 1975, implementado pelo “National Fire Data Center” 

(NFDC) da USFA em conjunto com o “National Fire Information Council” (NFIC), como um dos primeiros 
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programas de controlo e prevenção de incêndios no país, (FEMA, 2009). O NFIC surge com a missão de 

melhorar a segurança pública através da recolha e divulgação oportuna, precisa e utilizável da informação de 

reposta de emergência relacionada com incêndios. Esta entidade tem como objetivos: encorajar as 

organizações de bombeiros a implementar o programa NFIRS; providenciar liderança na recolha e uso dos 

dados de ocorrências a que as organizações dos bombeiros respondem; reduzir a vulnerabilidade dos 

cidadãos do país, identificando os problemas relacionados com o fogo que as comunidades enfrentam; 

fornecer informações a responsáveis de organizações de bombeiros de forma a estes efetuarem mudanças 

necessárias; promover o uso de tecnologias para melhorar a troca de dados, resultando informações 

altamente precisas e oportunas. 

A implementação do sistema NFIRS tem dois objetivos principais: ajudar o Estado e os Governos Locais no 

desenvolvimento de relatórios e capacidade de análise para uso próprio e obter dados que possam ser 

usados com maior precisão, de forma a combater o problema dos incêndios a nível nacional. Para cumprir 

estes objetivos a USFA apresenta o sistema NFIRS com formulários padrão para incidentes e vítimas, numa 

estrutura modular para o processamento de dados, manuais, software e procedimento, documentação e uma 

Academia Nacional de Incêndio (“National Fire Academy”) de formação para utilização deste sistema. 

O sistema foi implementado após a publicação da Lei Federal “Federal Fire Prevention and Control Act of 

1974” que veio autorizar a recolha e análise de informação no âmbito do problema dos incêndios no país 

pela USFA. Além disso, esta lei permitiu a esta entidade desenvolver relatórios uniformizados de dados e 

assistir as agências estatais no desenvolvimento de métodos de registar os dados. 

Assim, deu-se início à criação de uma base de dados a nível nacional a que os Departamentos de 

Bombeiros começaram a responder. Inicialmente em 1976 com apenas 6 estados a participarem neste 

programa, mas ao longo da sua existência este expandiu-se a todo o país atingindo, em 2003, a participação 

de todos os 50 Estados. Em 2007 atinge-se um novo nível de participação incluindo os 50 Estados, o District 

of Columbia, Native American Tribal Authorities, Northern Mariana Islands e Puerto Rico a participarem no 

NFIRS. Desta forma, encontram-se mais de 30.000 Departamentos de Bombeiros a participar no programa, 

sendo anualmente introduzidos na base de dados cerca de 1,3 milhões de registos de incêndios e mais de 18 

milhões de ocorrências de incidentes socorridos pelos Departamentos de Bombeiros não relacionados com 

incêndio. O NFIRS apresenta-se assim como um modelo de sucesso de parceria de entidades a nível Federal, 

Estatal e Local. A base de dados constituída apresenta-se como a maior a nível mundial, com informação dos 

incidentes a que os Bombeiros respondem, (FEMA, 2009).  
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Austrália 

A entidade “The Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council”, (AFAC), foi estabelecida 

pelos seus membros em 1993 e baseia-se na partilha das capacidades, experiência e conhecimento de cada 

um com a missão de beneficiar as comunidades com economias de escala, reduzindo a duplicação de 

esforços e fortalecendo a capacidade industrial. Os 33 membros deste conselho são oriundos de todos os 

estados e territórios da Austrália, Nova Zelândia e Pacífico. Estes constituem organizações que têm a 

responsabilidade do ordenamento do território, a segurança das comunidades, os serviços de emergência e 

serviços de apoio a emergência. Desta forma, a AFAC reúne uma força de trabalho de mais de trinta mil 

funcionários e mais de duzentos mil voluntários, (AFAC, 27/03/2013).  

Seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, este conselho criou uma base de dados a nível 

nacional no ano de 1997. Este repositório veio centralizar os dados dos incidentes a que os serviços de 

incêndio e socorro respondem utilizando o sistema “Australian Incident Reporting Standard” (AIRS), (AFAC, 

27/03/2013). A AFAC opera em seis áreas de atuação distintas, estando a manutenção do sistema AIRS a 

cargo do “Data Management Group” (DMG) que se insere na área de “Conhecimento e Pesquisa” 

(“Knowledge and Research”) da AFAC. 

O AIRS trata-se de um sistema de introdução de dados padrão a nível nacional de abordagem sistemática 

dos dados a recolher, guardando e reportando informações acerca das ocorrências a que atendem os 

serviços de emergência, principalmente os serviços de incêndio. Desta forma, providencia-se um padrão para 

a estrutura, definições e integridade dos dados recolhidos,  

O sistema AIRS padrão engloba uma grande densidade de informação que pode ser recolhido pelos 

membros contribuintes, no entanto, os serviços de emergência e incêndio respondem a diferentes legislações 

e responsabilidades, tendo desenvolvido processos relevantes para os seus contextos específicos. Assim, 

existe um acordo a nível nacional dos membros contribuintes para a introdução das ocorrências no sistema 

com um conjunto mínimo de dados obrigatórios. 

Reino Unido 

O registo de ocorrências de incêndio no Reino Unido até 1978 era realizado pelo preenchimento do 

formulário de relatório de incêndio K433, sendo substituído pelo “Fire Damage Report” (FDR1). A partir de 

1979 os registos de ocorrências pelas brigadas de combate a incêndios passou a ser computorizado em 
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formato eletrónico pelo “Home Office”. A transição do modo de registo levou a perda de alguns dados 

relativos aos anos de 1978 a 1980. Hoje em dia encontram-se séries de dados completas para efeitos de 

análise desde o ano de 1981. Em 1994 o formulário FDR1 sofre uma revisão alterando a estrutura de dados 

recolhidos pelas brigadas, permitindo a potencialidade de intercâmbio de dados entre as brigadas de combate 

a incêndio e o “Department of Communities and Local Government” (DCLG), que tornou possível uma análise 

mais detalhada dos dados sobre causas e efeitos dos incêndios, (FIRESAFE.ORG, 28/03/2013).  

Em Maio de 2007 Richard Edwards deu início aos primeiros rascunhos para a proposta de implementação 

de uma base de dados nacional on line, que viria a ser terminada no final de Fevereiro de 2009 por Steve 

Bailey. Acompanhado pela formação necessária dos intervenientes desde o início do ano de 2009, até ao final 

do mês de Março, entra assim em funcionamento no dia 1 de Abril um novo sistema de registo de 

ocorrências chamado “Incident Recording System” (IRS) a que os Serviços de Incêndio e Socorro (“Fire & 

Rescue Service”) respondem. Este método trata-se de um sistema eletrónico a nível nacional liderado pelas 

Comunidades e Governos Locais (DCLG). O IRS vem modernizar a forma de recolha de dados alterando 

radicalmente os métodos de recolha. Através da ativa participação e comprometimento dos Serviços de 

Incêndio e Socorro, entre outras entidades intervenientes, este projeto permite a centralização da informação 

recolhida eletronicamente e verificada na fonte, eliminando a perda de tempo no intercâmbio de dados entre 

as entidades e melhorando a precisão dos dados recolhidos quando comparado com a anterior coleta manual 

dos dados, (Department for Communities and Local Government, 2012).  

Bélgica 

Na Bélgica ocorrem aproximadamente 13.000 incêndios por ano, dos quais cerca de 10.000 são 

incêndios residenciais. Com 5 vítimas por milhão de habitantes a probabilidade de morte num incêndio 

residencial é de cerca de 0,5% dos incidentes. 

4.3 Estudos Estatístico em Portugal  

A 25 de Agosto de 1988 a cidade de Lisboa foi palco de um dos mais violentos incêndios da sua história, 

que viria a ficar conhecido como o “Incêndio do Chiado”, preocupando e alertando toda a comunidade e, em 

particular, as pessoas que com estes assuntos contactam diretamente. 

Este incêndio resultou na perda de cerca de 2000 postos de trabalho, consequência da total destruição de 

18 edifícios, alguns deles emblemáticos do comércio da cidade: Armazéns do Chiado, Estabelecimento 
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Eduardo Martins, Pastelaria Ferrari, Casa Batalha, entre outros espaços de comércio tradicional, escritórios e 

habitações. No combate estiveram envolvidos cerca de 1150 homens e 275 viaturas, tendo-se registado duas 

vítimas mortais e 73 feridos na sua maioria bombeiros, (CM-LISBOA, 02/04/2013). 

Como resultado indireto deste grande incêndio assistiu-se em Portugal a um substancial progresso 

legislativo na regulamentação dos níveis de segurança mínimos exigíveis e a uma maior atenção com as 

questões da segurança contra incêndios em edifícios. 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) tem vido a fazer recolhas de dados relativos às 

ocorrências dos fogos urbanos, no entanto, o tratamento estatístico de incêndio em Portugal encontra-se 

relativamente atrasado, quando comparado com os restantes países do mundo. 

Quadro 150 - Número de Incêndios Urbanos Registados pela ANPC 

Número de Incêndios Urbanos Registados pela ANPC 
Tipo de Edifício 2006 2007 2008 2009 2010 

Habitação 7000 7300 7200 7200 7439 
Estacionamento 65 60 80 60 55 

Serviços 270 250 167 180 235 
Escolares 120 130 130 150 161 

Hospitais e Lares de Idosos 
80 95 65 100 88 

Espetáculo, lazer e Culto Religioso 
70 80 65 75 69 

Hoteleiros 450 490 470 430 448 
Comerciais 430 350 300 290 290 
Culturais 20 25 20 30 23 

Industria, Oficinas e Armazéns 
1000 1230 1100 1100 1237 

Total 9505 10010 9597 9615 10045 
Fonte: Anuários de Ocorrências de Proteção Civil - ANPC 
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4.3.1 Dados estatísticos de incêndios urbanos em algumas cidades do país 

Lisboa 

Quadro 151– Nº de incêndios urbanos na Cidade de Lisboa 

Fogos urbanos  
RSB 

*2009 2010 2011 2012 2013 

Habitação 181 365 301 245 258 

Estacionamento 6 2 4 2 3 

Serviços 5 7 3 4 1 

Escolar 4 5 2 5 3 

Hospitalar/Lar 5 5 5 5 1 

Espetáculo/Lazer/Culto Religioso 3 2 3 1 0 

Hoteleira e similar 11 24 14 30 21 

Comercial/Lojas/Feiras/Gare de Transporte 1 5 5 8 6 

Cultura/Museu/Arte/Biblioteca 2 1 1 0 0 

Militar/Forças Segurança 0 2 1 1 1 

Indústria/Oficina/Armazém 3 8 13 6 4 

Edifício Devoluto/Degradado 23 50 43 33 23 

Total 244 476 395 340 321 

Média Diária 0,67 1,30 1,10 0,93 0,88 

      * O ano de 2009 só contempla ocorrências a partir de Junho 

Fonte: Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa 

     

Setúbal 

Quadro 152 – Nº de incêndios urbanos em Setúbal 

Incêndios Urbanos  

Setúbal 

CBSS 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total 310 359 393 370 330 

Média Diária 0,85 0,98 1,08 1,01 0,90 

Incêndios Urbanos Azeitão 
CBSS 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total 27 32 38 28 37 

Média Diária 0,07 0,09 0,10 0,08 0,10 

Fonte: Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal 
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Aveiro 

Quadro 153 - Nº de incêndios urbanos na cidade de Aveiro 

Incêndios Aveiro *  
AHBVAV 

2010 2011 2012 

Urbanos 63 52 38 

Industriais 8 1 4 

Total 71 53 42 

Média Diária 0,19 0,15 0,12 

* Dados de 1 das duas corporações de bombeiros voluntários da Cidade de Aveiro 

Fonte: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Aveiro-Velhos 

 

Coimbra 

Quadro 154 - Nº de incêndios urbanos na cidade de Coimbra 

 

 

 

 

 

Incêndios 

urbanos 

Coimbra 

CBSC 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Habitações 164 203 167 165 163 158 118 131 121 140 163 --- --- --- --- 

Comércio 5 4 6 4 3 2 6 1 0 2 3 --- --- --- --- 

Serviços 3 3 2 2 5 4 0 2 1 0 3 --- --- --- --- 

Hotelaria 1 1 1 0 4 0 0 0 2 3 1 --- --- --- --- 

Ed. Públicos 8 5 8 9 6 5 0 7 6 2 2 --- --- --- --- 

Casas 

Espetáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- --- --- 

Industria 15 9 9 5 6 6 1 2 3 6 5 --- --- --- --- 

Total 196 225 193 185 187 175 125 143 133 153 177 165 208 190 171 

Média Diária 0,54 0,62 0,53 0,51 0,51 0,48 0,34 0,39 0,36 0,42 0,48 0,45 0,57 0,52 0,47 

Fonte: Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra 
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Vila Nova de Gaia 

Quadro 155 - Nº de incêndios urbanos na cidade de Vila Nova de Gaia 

Incêndios 

Urbanos  

VN GAIA 

CBSVNGAIA 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 247 232 174 176 217 184 277 182 201 249 248 281 

Média Diária 0,68 0,64 0,48 0,48 0,59 0,50 0,76 0,50 0,55 0,68 0,68 0,77 

Fonte: Companhia de Bombeiros Sapadores de VN GAIA 

 

Porto 

Dados de 1953 a 1961 

Há já algumas décadas a esta parte que o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (BSB) elabora 

relatórios anuais onde se inserem as estatísticas relativas às ocorrências na cidade do Porto. Iremos referir 

somente os dados relativos a fogos urbanos, que é a matéria que nos interessa ressalvar.  

Como já referido anteriormente a legislação de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) só ficou 

mais estabilizada a partir de 2008, contudo, os registos foram sendo efetuados de acordo com a legislação 

em vigor e, na ausência da mesma, seguiam-se os critérios definidos pelo BSB, uma vez que o tratamento da 

informação foi sempre feito no mesmo departamento, Gabinete Técnico do BSB, que procurou adotar um 

registo coerente e uniforme ao longo dos vários anos. 

Este procedimento só foi alterado a partir do final da década de 90 originando a necessidade de se 

elaborar um estudo mais profundo dos dados existentes. Esse estudo foi realizado por Vítor Primo, cujo 

trabalho será apresentado mais à frente nesta investigação. 

Os dados servirão para apresentar a evolução quanto ao número de fogos por ano e tentar extrapolar 

algumas conclusões. 
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Quadro 156 - Nº de incêndios na cidade do Porto de 1953 a 1961 

Nº de Incêndios no Porto 
BSBPORTO 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Total 216 205 219 192 205 190 202 217 254 

Média Diária 0,68 0,64 0,48 0,48 0,59 0,50 0,76 0,50 0,55 

Quadro 157 – Nº de incêndios urbanos na cidade do Porto, por ano, de 1962 a 2012 

 

Nº Incêndios Urbanos por ano na Cidade do Porto 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

156 184 172 176 184 177 185 149 185 172 

                    

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

195 196 198 234 276 255 280 296 299 303 

                    

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

311 286 307 330 335 341 383 449 415 398 

                    

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

415 387 368 356 462 474 440 466 421 451 

                    

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

411 403 373 430 367 339 358 382 319 368 

                    

2012   

        303 
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Gráfico 1 - Nº de incêndios urbanos por ano, de 1962 a 2012

156 

184 
172 

176 184 
177 185 

149 

185 
172 

195 
196 

198 

234 

276 

255 

280 

296 299 

303 311 

286 

307 

330 

335 
341 

383 

449 

415 

398 

415 

387 

368 
356 

462 
474 

440 

466 

421 

451 

411 

403 

373 

430 

367 

339 

358 

382 

319 

368 

303 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

N
º 

d
e

 In
cê

n
d

io
s 

Incêndios Urbanos na Cidade do Porto 



Segurança Contra Incêndios na    

Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos    

 

   

Pág. 162 de 404 MCRS – Universidade do Minho 

4.3.2 Estudos estatísticos precedentes 

Estudos estatísticos de 1988 a 1992 

Apesar de existirem registos era premente e necessário que se efetuassem estudos estatísticos sobre 

incêndios em Portugal, assim, em 1993, surge uma dissertação intitulada “Incêndios em edifícios na cidade 

do Porto”, apresentada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto por Paulo Pereira (Pereira, 

1993). Este concebeu uma ficha de trabalho para a recolha de dados a partir da informação constante dos 

relatórios de intervenção em incêndios urbanos existentes no BSB.  

A informação recolhida neste trabalho inclui dados de 5 anos, para os anos de 1988 a 1992. Neste 

período foram analisados 5417 relatórios, dos quais 1513 diziam respeito a fogos urbanos.  

A análise da informação recolhida e os resultados obtidos foram agrupados em três grandes capítulos 

correspondendo a edifícios em geral, edifícios de habitação e outros edifícios, segundo os parâmetros 

apresentados na descrição da respetiva metodologia. 

As principais conclusões apresentadas neste trabalho são as seguintes: 

 O relatório de registo de ocorrências em uso pelos bombeiros devia ser completado com a 

inclusão de novos campos que permitam obter um conhecimento mais preciso deste tipo de 

ocorrências; 

 A distribuição dos incêndios por área ocupada e por milhar de habitantes das freguesias mostrou 

uma concentração mais elevada na zona mais antiga da cidade; 

 Verificou-se que 60% dos incêndios ocorreram em edifícios de habitação e que dentro da 

habitação o espaço com maior número de ocorrências era a cozinha; 

 As principais causas registadas foram a energia elétrica e o sobreaquecimento de produto 

facilmente inflamável; 

 Os acidentes pessoais em edifícios de habitação estavam relacionados com o ato de fumar, com o 

uso indevido de fontes de ignição e com a incorreta utilização de utensílios eletrodomésticos de 

uso diário. 
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Com base nestas conclusões o autor apresenta as seguintes sugestões: 

 Implementação de uma base de dados nacional relativa aos incêndios de edifícios; 

 Reformulação e ampliação do relatório tipo usado pelas corporações de bombeiros; 

 Obrigatoriedade de colocação de meios de primeira intervenção no interior das habitações e em 

particular nas cozinhas; 

 Adoção nas obras de reabilitação de edifícios das mesmas exigências que são feitas para edifícios 

novos; 

 Realização de inspeções sistemáticas às instalações elétricas, em especial nas zonas mais 

antigas; 

 Realização de campanhas de sensibilização para o perigo de incêndio, especialmente, nos 

edifícios de habitação. 

Estudos estatísticos de 1996 a 2006 

Em Novembro de 2008, Vítor Martins Primo realiza em tema de dissertação uma continuação deste 

trabalho intitulada “Análise estatística dos incêndios em edifícios no Porto, 1996-2006” (Primo, 2008) com o 

objetivo fundamental de promover: “…a recolha e sistematização da informação relativa às ocorrências de 

incêndios urbanos na cidade do Porto a partir dos registos existentes nos arquivos do BSB relativamente a um 

período de 11 anos, compreendidos entre 1996 e 2006. Para a concretização deste objetivo foi feita a 

recolha, sistematização, análise e tratamento da informação disponível.”, (Primo, 2008). 

Para o cumprimento deste objetivo Vítor Primo define a metodologia adotada para a recolha e tratamento 

da informação da seguinte forma: 

 Definição da ficha-modelo para recolha da informação; 

 Recolha da informação pelo preenchimento das fichas em Microsoft Excel com os dados relativos 

a todos os alertas de incêndio em meio urbano recebidos no BSB e registados no período 

compreendido entre 1996 e 2006; 
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 Tratamento da informação de modo a obter quadros resumo relativos a cada ano e à totalidade do 

período para os diversos domínios; 

 Sistematização da informação de modo a obter a distribuição das ocorrências de acordo com os 

diferentes critérios que serviram de base ao trabalho de levantamento de dados; 

 Análise dos resultados obtidos; 

 Elaboração de uma proposta de inquérito a preencher por todos os corpos de bombeiros de 

Portugal para as ocorrências de incêndios urbanos. 

Sistematizou a informação e agrupou nos seguintes domínios: 

 Resumos anuais e totais para o conjunto dos incêndios ocorridos; 

 Resumos anuais e totais para edifícios de habitação, por constituírem a parte mais significativa 

das ocorrências registadas; 

 Resumos relativos a incêndios em edifícios com utilização não residencial; 

 Síntese da informação relativa a incêndios de que resultaram acidentes pessoais. 

Este estudo possibilitou o levantamento dos dados relativos ao período de 1996 a 2006 dos incidentes 

socorridos pelo BSB, permitindo aprofundar a realidade dos incêndios na cidade do Porto. Foram registadas e 

analisadas 4698 ocorrências de incêndio urbano neste estudo, correspondendo 2607 destas a ocorrências 

em edifícios, ou espaços de habitação, que correspondem, por sua vez, a 55,49% do total de incêndios 

urbanos ocorridos no período analisado. 

Verifica-se uma maior incidência das ocorrências correspondente a incêndios nas horas de preparação de 

refeições e nos meses mais frios do ano, sendo que em 34,14% dos casos registados, para o período em 

análise, não foi possível apurar a causa do incêndio sendo dada como indeterminada, ou desconhecida. Este 

facto é consequência das dificuldades que o responsável pelas operações de socorro enfrenta após extinto o 

incêndio. 

Efetivamente, a causa mais significativa é o descuido com 24,16% das ocorrências registadas, estando 

maioritariamente relacionada com a preparação de refeições e o esquecimento de cozinhados ao lume e, 
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ainda, descuidos relacionados com velas, aparelhos de aquecimento, lareiras e trabalhos em que se recorre 

ao emprego de chama nua. De facto, quando analisamos os incêndios relativos a edifícios de habitação a 

maior percentagem de ocorrências verifica-se nas cozinhas. A segunda causa principal corresponde a curto-

circuito e fenómenos de sobreaquecimento em instalações elétricas, estando associados a 18,73% das 

ocorrências. 

Quanto à extinção, os bombeiros desempenham um papel fundamental participando ativamente na 

extinção de 58,75% dos incêndios registados. Importa salientar que em 18,39% das ocorrências não houve 

intervenção humana para a extinção do incêndio, sendo os restantes casos extintos por residentes, 

funcionários, ou terceiros. Na maioria das intervenções efetuadas o emprego de uma agulheta, ou recipiente 

com água, é suficiente para a extinção, contudo quando se regista uma propagação significativa do incêndio é 

frequente a utilização de duas, ou mais agulhetas, para a extinção. 

Na análise da distribuição do número de incêndios por hectare de área bruta, assim como por milhar de 

habitantes, verifica-se uma maior incidência nas freguesias da zona mais antiga e histórica da cidade, devido 

ao facto de existirem poucas pessoas comparativamente com as restantes freguesias, e este fator aliado à 

degradação do edificado e aos acessos difíceis estabelece esta zona como de elevado risco. 

Para o período em análise registaram-se ainda 16 vítimas mortais em 14 incêndios e 166 feridos em 128 

incêndios. De notar que 86% dos incêndios com mortos e 73% dos incêndios que resultaram feridos 

correspondem a edifícios de habitação: o maior número de incêndios e a quase totalidade das vítimas mortais 

aconteceram em edifícios de habitação envolvendo principalmente pessoas idosas. A maior parte dos casos 

com vítimas mortais aconteceu nos quartos, ou sala, durante o período da madrugada estando as pessoas 

condicionadas na sua capacidade de reação. Os indícios apontam para descuidos com cigarros, ou velas, e 

para deficiências nas instalações elétricas. 

Constata-se ainda um elevado número de ocorrências em edifícios devolutos, ou abandonados, 

normalmente ocupados por pessoas sem-abrigo, ou toxicodependentes, que recorrem a meios expeditos para 

obter iluminação e preparação de refeições. Aliando estas condições ao fato de se tratar de construções 

antigas em elevado estado de degradação, contendo habitualmente pequenas lixeiras no interior, traduz-se 

num grande número de ocorrências com facilidade de propagação. 
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Após as habitações e edifícios devolutos a utilização tipo com maior número de ocorrências são os 

estabelecimentos hoteleiros e de restauração e bebidas. Maioritariamente associadas aos estabelecimentos 

de restauração, a principal causa é o descuido associado à preparação de refeições, seguido de causas 

acidentais relacionadas com avarias em fritadeiras elétricas, ou com a ignição acidental de gorduras 

depositadas nas condutas de exaustão de fumo das churrascarias. 

4.3.3 Estudos estatísticos de 2007 a 2012 

Aquando da elaboração desta dissertação, constatou-se que deixou de haver um tratamento estatístico dos 

registos de incêndios existentes no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto desde 2006, ano em que 

ocorreu o último estudo. 

Como o objetivo desta dissertação não é a elaboração de um estudo estatístico sobre os fogos urbanos 

serão apresentados somente alguns dados relevantes, que foi possível recolher para a cidade do Porto, para 

que se perceba o enquadramento da temática e qual a importância do estudo destes dados quando se fala 

em segurança contra incêndios na reabilitação e, deste modo, os projetistas estarem mais conscientes das 

soluções exigidas para mitigar os efeitos dos incêndios, bem como disponibilizar elementos factuais para o 

desenvolvimento de um método de análise de risco de incêndios para edifícios existentes. 

Metodologia seguida  

A metodologia seguida teve por base a adotada no estudo anterior (1996 – 2006) sempre que se 

considerou que ela servia os propósitos que se pretendiam atingir com este novo estudo. Assim, os 

resultados obtidos são apresentados em tabelas com a síntese dos parâmetros avaliados para a totalidade do 

período em estudo. Posteriormente, fez-se uma análise e comparação dos resultados obtidos em 1996-2006 

e em 2007-2012. (Fonseca, 2013) 

O presente estudo pretende ser mais um contributo para a obtenção de conclusões complementares 

sobre os incêndios urbanos, servindo ainda de suporte a possíveis outros estudos posteriores, que possam 

fundamentar e apoiar a tomada de decisão nos seguintes domínios: 

 Reorganização dos serviços de bombeiros - aferir o dispositivo, a organização e os meios de 

socorro existentes na cidade em função do grau de risco determinado; 
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 Realização de estudos custo/benefício em relação às medidas de segurança implementadas, ou a 

implementar; 

 Validação de estudos de análise de risco em áreas urbanas por aplicação de métodos 

quantitativos de análise do risco de incêndio; 

 Servir de suporte à definição de um modelo de análise de risco de incêndio em edifícios. 

Procedimento adotado 

Esta secção destina-se à descrição do procedimento adotado relativo à recolha e tratamento da 

informação que serve de matéria-prima ao presente estudo. Trata-se de uma metodologia que replica os 

processos realizados no estudo precedente, relativo ao período 1996-2006. Garante-se, assim, a 

possibilidade de comparação de resultados entre estudos - 1996-2006 e 2007-2012. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram estabelecidas as seguintes tarefas: 

 Redefinição da ficha modelo para recolha da informação; 

 Recolha da informação pelo preenchimento das fichas em Microsoft Excel com os dados relativos 

a todos os alertas de incêndio em meio urbano recebidos no BSB e registados no período 

compreendido entre 2007 e 2012; 

 Tratamento da informação de modo a obter tabelas-resumo relativas a cada ano e à totalidade do 

período para os diversos domínios; 

 Sistematização da informação de modo a obter a distribuição das ocorrências de acordo com os 

diferentes critérios que serviram de base ao trabalho de levantamento de dados; 

 Análise dos resultados obtidos; 

 Comparação da análise dos resultados obtidos. 

Na fase da sistematização da informação foi decidido que esta seria agrupada nos seguintes domínios: 

 Resumos anuais e totais para o conjunto dos incêndios ocorridos; 
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 Resumos anuais e totais para edifícios de habitação, por constituírem a parte mais significativa 

das ocorrências registadas; 

 Resumos relativos a incêndios em edifícios com utilização não residencial. 

Sistematização da Informação 

Como primeiro passo considerou-se importante o conhecimento detalhado da atividade de um corpo de 

bombeiros profissionais com uma área de atuação urbana, como é o caso do BSB. 

Com esse objetivo procedeu-se, numa primeira fase, à sistematização desta informação englobando a 

totalidade das ocorrências nos seguintes grupos principais, de acordo com as suas especificidades próprias. 

Foram levantados os dados correspondentes a incêndios em meio urbano identificados pelos códigos 

1400 a 1800, segunda a Norma Operacional Permanente 3101/2012 (ANPC NOP 3101/2012) do Comando 

Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil. 
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Quadro 158 - Norma Operacional Permanente 3101/2012 (ANPC NOP 3101/2012) 

Família Espécie Tipo 
Código 

Nº Designação Nº Designação Nº Designação 

1 INCÊNDIO 

4 
Edifício (Infraestrutura/ 

Instalação) 

01. Habitação 1401 

02. Estacionamento 1402 

03. 
Serviços (Escritórios, Bancos, 

Seguros e outro similar) 
1403 

04. 
Escolar (Escolas, Infantários e 

outro similar) 
1404 

05. Hospitalar e Lar de Idosos 1405 

06. 
Espetáculo, Lazer (Teatro e 

Cinema) e Culto Religioso 
1406 

07. Hoteleira e similar 1407 

08. 

Comercial (Loja, CC, 

Supermercado, Mercado, Feira e 

outro similar) e Gare de 

Transporte 

1408 

09. 
Cultura (Museu, Galeria de Arte, 

Biblioteca e outro similar) 
1409 

10. Militar e Forças de Segurança 1410 

11 Indústria, Oficina e Armazém 1411 

5 

Equipamento (quando 

não afeta o ambiente 

onde está inserido) 

    1500 

6 Produtos     1600 

7 Transportes 

01. Rodoviário 1701 

02. Aéreo 1702 

03. Ferroviário 1703 

04. Aquático 1704 

8 Detritos     1800 

 

Relativamente às ocorrências de incêndios urbanos foi definida uma ficha de trabalho para registo da 

informação dos relatórios. (ver Anexo A). Esta ficha é composta, para cada mês, pelos campos a seguir 

referidos, organizados conforme se indica: 

 Identificação da Ocorrência; 
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 Código da Ocorrência segundo a NOP 3101/2012 (ANPC); 

 Número de ordem segundo o BSB (desde o princípio do mês); 

 Caracterização temporal da ocorrência: 

o Dia do mês; 

o Dia da semana; 

o Hora de saída; 

o Hora de chegada ao local; 

o Duração do percurso; 

o Hora de conclusão dos trabalhos; 

 Origem do alerta; 

 Localização e caracterização do edifício: 

o Morada do local; 

o Freguesia; 

o Número de Polícia; 

o Fração/Andar 

o Tipo de ocupação do edifício; 

o Dimensão do edifício; 

 Utilização tipo; 

 Constituição da equipa do BSB no local do sinistro: 

o Número de viaturas; 
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o Número de bombeiros; 

o Número de bombeiros feridos e/ou mortos; 

 Constituição da equipa de Bombeiros Voluntários no local do sinistro: 

o Número de viaturas; 

o Número de bombeiros; 

o Número de bombeiros feridos e/ou mortos; 

 Extinção do incêndio: 

o Quem fez a extinção do incêndio; 

o Meios usados na extinção do incêndio. 

 Causas e propagação: 

o Causa; 

o Objeto em que teve origem o incêndio; 

o Espaço ou compartimento onde teve origem o incêndio; 

o Extensão da propagação que foi atingida. 

 Vítimas e danos: 

o Vítimas resultantes do incêndio; 

o Danos materiais reportados. 

o Observações. 

Os parâmetros avaliados nos domínios acima referidos foram os seguintes: 

 Origem da mensagem de alerta: 
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o 112 – Transmitida pela Central 112 à Central do BSB; 

o Particular – transmitida através de chamada de telefone particular; 

o SADI – sinal de alerta automático de um sistema automático de deteção de incêndio 

(SADI) transmitido à central recetora de alarmes existente no BSB. 

 Tipo de ocupação do edifício/estabelecimento: 

Neste domínio optou-se por considerar as ocupações que constam como utilizações-tipo no 

Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJSCIE), instituído pelo Decreto-Lei 

nº 220/2008, de 12 de Novembro, mas a que se acrescentaram as categorias “devoluto” e “em 

construção” atendendo ao número de ocorrências verificadas em edifícios que se encontram 

nestas condições particulares.  

Assim, foram consideradas as seguintes ocupações: 

 Habitação; 

 Estacionamento; 

 Administrativa; 

 Escolar; 

 Hospitalar e lar de idosos; 

 Espetáculos e reunião pública; 

 Hoteleira e restauração; 

 Comercial e gare de transportes; 

 Desportiva e lazer; 

 Museu e galeria de arte; 

 Arquivo e biblioteca; 
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 Indústria, oficina e armazém; 

 Devoluto; 

 Construção. 

 Dimensão do edifício: 

Neste aspeto optou-se por considerar os limites de altura que estão consignados na 

regulamentação de segurança atualmente em vigor para definir os diferentes níveis de risco: 

o Altura menor que 9 metros; 

o Altura compreendida entre 9 e 28 metros; 

o Altura superior a 28 metros. 

 Constituição da corporação do BSB que esteve no local do sinistro, indicando o número de 

viaturas, número de bombeiros e o número de feridos e mortos. 

 Constituição da corporação dos BV que esteve no local do sinistro, indicando o número de 

viaturas, número de bombeiros e o número de feridos e mortos. 

  Quem fez a extinção do incêndio: 

o Bombeiros – sapadores, voluntários ou ambos; 

o Residente – quando a extinção é feita pelo ou pelos residentes na habitação; 

o Funcionário – quando a extinção é feita por um ou mais funcionários do estabelecimento; 

o Terceiro – quando a extinção é feita por uma pessoa que não tem ligação ao edifício e 

não é bombeiro, por exemplo: vizinho(s), polícia(s) ou transeunte(s); 

o Extinção automática; 

o Sem intervenção – quando se tratou de alarmes falsos ou infundados e quando o fogo se 

extinguiu sem a intervenção humana ou de algum dispositivo de extinção. 
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  Meios usados na extinção do incêndio: 

o Agulhetas de alta ou baixa pressão, ligadas às viaturas dos bombeiros; 

o 1 extintor de pó químico; 

o 2 ou mais extintores de pó químico; 

o 1 ou mais extintores de CO2; 

o 1 extintor de tipo não indicado; 

o 2 ou mais extintores de tipo não indicado; 

o Balde ou recipiente com água; 

o Mangueira de rega ou limpeza ligada à rede de água da habitação ou estabelecimento; 

o Carretel da rede de incêndio armada ou boca-de-incêndio armada do tipo teatro; 

o Não indicado, quando a descrição do relatório refere que o incêndio foi extinto a partir de 

uma intervenção humana sobre ele, mas não indica os meios de extinção utilizados; 

o Outro meio de extinção, como por exemplo: pano molhado, cobertor, areia ou outro meio. 

 Causa do incêndio: 

Neste trabalho a causa só é registada quando está explicitamente indicada, ou as referências 

existentes no relatório permitem defini-la sem margem para dúvidas, pois nos outros casos a 

causa é considerada “indeterminada”. Assim, as causas possíveis que aparecem nos relatórios 

são: 

o Acidental – quando resulta do mau funcionamento acidental de um aparelho, dispositivo 

ou mecanismo; 

o Descuido – quando resulta de descuido ou desatenção (por exemplo, devido a velas, a 

outra chama nua ou tacho esquecido no fogão); 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos  

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 175 de 404 

o Intencional - quando o incêndio é provocado de forma deliberada; 

o Falso alarme - quando não existe fogo nem indícios do mesmo; 

o Infundada – quando existem ou existiram indícios de fogo ou fumo mas não se trata de 

incêndio; 

o Indeterminada – quando não foi possível determinar a causa ou a mesma é indicada 

como desconhecida; 

o Instalação Elétrica – quando o incêndio foi devido a curto-circuito ou a sobreaquecimento 

de aparelhos elétricos ou instalações elétricas. 

 Objeto que esteve na origem do incêndio: 

Considerando que muitas vezes os relatórios referem explicitamente o aparelho, ou objeto, onde o 

incêndio teve a sua origem optou-se por incluir também esta informação, sistematizada da 

seguinte forma: 

o Fogão – ocorrências que envolvem a preparação de refeições com tacho, fritadeira, 

frigideira ou no forno do fogão; 

o Aparelho elétrico – origem em aparelhos elétricos ou na instalação elétrica; 

o Aquecedor; 

o Exaustor; 

o Cigarro; 

o Vela; 

o Lareira; 

o Chama nua – de fósforo, isqueiro ou de trabalhos de manutenção, como soldadura ou 

colagem de telas com maçarico a gás; 

o Instalação de gás, canalizado ou em garrafa de um fogão, aquecedor ou outra instalação; 
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o Cesto de papéis ou de lixo; 

o Colchão; 

o Sofá; 

o Árvore; 

o Suporte Publicitário; 

o Iluminação Pública; 

o Inflamáveis – manuseamento de produtos inflamáveis; 

o Auto contentor – contentores industriais, equipados ou não; 

o Cabine – local relevante; 

o Detritos; 

o Veículos; 

o Barco; 

o Avião. 

 Espaço em que teve origem o incêndio: 

Considerando que a informação relativa ao compartimento, ou local onde o incêndio teve origem 

apenas era referida para os edifícios de habitação optou-se por apresentar esta informação apenas 

para aquele tipo de edifícios, de acordo com a seguinte sistematização: 

o Cozinha; 

o Quarto; 

o Sala; 

o Arrumos; 
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o Lavandaria; 

o Varanda; 

o Instalação Sanitária; 

o Escritório; 

o Hall; 

o Marquise; 

o Anexo – dependência isolada do edifício; 

o Barraco – dependência isolada do edifício de construção precária; 

o Garagem; 

o Cave; 

o Cobertura; 

o Exterior. 

  Propagação atingida pelo incêndio: 

Neste domínio, a opção foi indicar a extensão que a propagação do incêndio atingiu, com base 

nos seguintes parâmetros: 

o Objeto origem, quando o incêndio ficou confinado ao objeto onde teve início o incêndio; 

o Outros objetos, quando o incêndio atingiu outros que se encontravam nas proximidades 

daquele onde teve origem o incêndio; 

o Compartimento origem, quando foi atingido todo o recheio do compartimento em que o 

incêndio teve origem; 

o Outros compartimentos, quando a propagação atingiu compartimentos contíguos àquele 

onde teve origem o incêndio; 
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o Outros apartamentos, quando num edifício residencial aconteceu a propagação a outros 

apartamentos situados no mesmo piso; 

o Outros pisos, quando o incêndio se propagou ao ou aos pisos superiores; 

o Totalidade do edifício, quando o incêndio atingiu todo o edifício; 

o Outro edifício, quando aconteceu a propagação a outro ou outros edifícios contíguos ou 

situados nas proximidades. 

 Vítimas: 

o Mortos; 

o Feridos. 

 Danos materiais: 

São indicados os danos materiais verificados em consequência do incêndio quando essa 

informação consta do relatório. 

 Observações: 

Neste campo são indicadas informações complementares que constam do relatório e não foram 

incluídas nos campos anteriores. Estas informações permitem caracterizar melhor a ocorrência e 

poderão, eventualmente, facilitar o desenvolvimento de trabalhos posteriores que avaliem outras 

questões não tratadas neste estudo. 

O formato e a organização da ficha utilizada para a recolha de dados, por meses, são apresentados 

através do exemplo que consta do Anexo B. 

O resultado desta primeira fase de recolha de dados consta do Anexo C onde são incluídas, em suporte 

informático, as fichas correspondentes a cada um dos meses do período analisado. 
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Critérios Complementares de Sistematização da Informação 

Depois de concluído o trabalho de levantamento dos dados para os 72 meses analisados, através do 

preenchimento das fichas com a informação extraída dos relatórios de ocorrência, tornou-se necessário 

definir alguns critérios complementares para a sistematização dos mapas resumo para cada ano. 

 Assim, nesta perspetiva, foram tratadas as seguintes questões que integram as tabelas resumo de 

cada ano: 

 Caracterização das ocorrências de incêndio em edifícios: 

o Total das ocorrências registadas; 

o Número de incêndios reais; 

o Número de falsos alarmes e alarmes infundados. 

 Hora da ocorrência: 

Neste domínio optou-se por fazer a sistematização das ocorrências hora a hora para se perceber a 

sua distribuição ao longo do dia e também em períodos de 3 horas: 

o 00:00 – 03:00 Horas; 

o 03:00 – 06:00 Horas; 

o 06:00 – 09:00 Horas; 

o 09:00 – 12:00 Horas; 

o 12:00 – 15:00 Horas; 

o 15:00 – 18:00 Horas; 

o 18:00 – 21:00 Horas; 

o 21:00 – 24:00 Horas. 
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 Duração do percurso: 

Com este campo procurou-se saber, em média, qual a duração dos percursos, desde o Quartel do 

BSB na rua da Constituição, até aos locais sinistrados e com estes valores estabelecer tempos 

médios de percurso para cada freguesia. O fato de ser um valor médio implica que não seja o 

local da freguesia mais afastado do BSB, nem o mais próximo, o que necessariamente implica 

que para alguns locais a duração seja diferente da média. No entanto, pode-se assumir que de um 

modo geral não se ultrapassam os dez minutos, para qualquer local dentro do concelho do Porto. 

O estudo que se fez analisou os tempos médios anuais por freguesia e as durações dos percursos 

por freguesia e por mês e compararam-se os vários anos em análise, tentando perceber se 

haveria alguma influência sazonal na duração das mesmas. O resultado obtido, como se pode ver 

nos quadros 151 e 152, não difere substancialmente. 

Por fim resultou uma tabela com os tempos médios para cada freguesia que poderão ser usados 

para redefinir trajetos mais curtos, análises de risco, ou outros estudos que careçam destes 

dados. 

 Ocupação e dimensão do edifício: 

A sistematização foi feita de acordo com os critérios já anteriormente referidos. No caso dos 

edifícios de utilização múltipla optou-se por registar a ocupação correspondente ao tipo de 

utilização do espaço onde o incêndio se manifestou. 

 Forma como foi feita a extinção: 

Neste domínio a informação foi sistematizada nos seguintes grupos: 

o Sem uso de agente extintor; 

o Com uso de agente extintor. 

Nos casos em que houve uso de agente extintor, a informação foi organizada nos seguintes 

grupos: 

 Emprego de 2 ou mais agulhetas pelos bombeiros; 
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 Emprego de 1 agulheta pelos bombeiros; 

 Emprego de outros meios. 

 Freguesias: 

Foi realizada a contabilização das ocorrências em cada uma das 15 freguesias que integram o concelho 

do Porto. 

O mesmo trabalho de sistematização foi também realizado para os incêndios em edifícios de habitação, 

igualmente sob a forma de tabelas de resumo. 

Modelos de Relatórios 

O desenvolvimento de relatórios detalhados com a devida identificação das causas e outros fatores 

relacionados com os incêndios urbanos permitem caracterizar de forma correta este fenómeno e intervir, 

objetivamente, na criação de edifícios mais seguros, na redução do número de ocorrências e na limitação das 

suas consequências. 

Uma das dificuldades com que nos deparamos na recolha dos dados existentes foi a sua quantidade e a 

sua difícil pesquisa, uma vez que desde 2006 mais ninguém se tinha debruçado sobre este assunto. Existiam 

mais de 25.000 registos que retratavam a totalidade dos incendio, tendo sido necessário separar os que 

diziam respeito aos, incêndios urbanos, (esta tarefa foi um pouco facilitada pelo modelo de registos em vigor, 

uma vez que já são informatizados). Dessa separação resultaram cerca de 4.700 relatórios, que foram lidos e 

tratados nominalmente pois os dados e a informação não estavam facilmente catalogados. 

De seguida apresentam-se exemplos dos relatórios tipo, até 2005 e após 2006, ano em que ocorreu uma 

alteração dos mesmos. 
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Figura 28 - Modelo de relatório de ocorrência usado no BSB até 2005 – página 1 
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Figura 29 – Modelo de relatório de ocorrência usado no BSB até 2005 – página 2 
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Figura 30 – Modelo de relatório de ocorrência usado no BSB depois de 2006 – página 1 
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Figura 31 – Modelo de relatório de ocorrência usado no BSB depois de 2006 – página 2 
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Como consequência desta pesquisa, cedo surgiu a ideia de se criar um novo modelo de registo que torne 

a pesquisa mais fácil e onde não se percam dados das ocorrências, como acontece até agora. Assim 

trabalhou-se com a Direção Municipal de Sistemas de Informação, da Câmara Municipal do Porto, no sentido 

de se dotar o BSB com um novo modelo de registos, onde todas as preocupações referidas anteriormente 

fossem tratadas. Surgiu assim o Relatório de “Gestão de Ocorrências do BSB” – GO-BSB”, que se espera 

poder ter uma versão de teste até ao final do ano 2014.  

O desenvolvimento desta solução e a formação adequada dos seus utilizadores irá dotar o Município do 

Porto, especificamente o BSB, de uma aplicação de controlo e gestão dos processos de ocorrências, 

atualmente já assente num sistema aplicacional denominado de “Pontos”, mas que com o tempo deixou de 

dar respostas às atuais exigências funcionais e de gestão do corpo do BSB, e que por força da evolução 

tecnológica se encontra limitada quanto a possíveis evoluções e adaptações a esta nova realidade. 

Este sistema deverá continuar a ter como funcionalidade base e transversal o registo de ocorrências e o 

respetivo fluxo de tramitação dentro do BSB, possibilitando possíveis e necessárias evoluções, quer 

tecnológicas, quer de pormenor de recolha de informação.  

A aplicação de Gestão de Ocorrências do BSB (Fonseca, 2012) tem como principais objetivos, tal como 

referido anteriormente, a evolução tecnológica da solução existente, mas em especial o registo mais 

aprofundado e pormenorizado dos tipos e características das ocorrências, e o consequente tratamento de 

dados para geração de informação/listagens. 

A aplicação de Gestão de Ocorrências do BSB deverá assegurar as seguintes funções: 

 Registo de Ocorrências - gestão das ocorrências planeadas e não planeadas, o registo, alteração, 

eliminação e consulta; 

 Gestão da tramitação da ocorrência pelos vários intervenientes; 

 Gestão das tabelas de manutenção; 

 Listagens: deverá ser possível extrair um conjunto de listagens sobre os módulos de registos de 

ocorrências e gestão da tramitação; 

 Gestão de utilizadores. 
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4.3.3.1 Resultados Obtidos 

Informação das ocorrências no período em análise 2007-2012  

Seguidamente será feita a apresentação geral dos resultados obtidos após a sistematização dos vários 

parâmetros para a totalidade do período em análise. 

Os resultados foram agrupados nos seguintes domínios: 

 Informação das ocorrências gerais registadas; 

 Dados globais relativos aos incêndios em edifícios; 

 Dados relativos a vítimas dos incêndios em edifícios; 

 Dados relativos aos incêndios em edifícios de habitação; 

 Dados relativos aos incêndios em edifícios não residenciais. 

Informação das ocorrências gerais registadas no período em análise 

Para que seja possível ter uma ideia clara do peso relativo das ocorrências de incêndio urbano no conjunto 

da atividade operacional do BSB, procedeu-se à análise dos registos de todas as intervenções realizadas e à 

sistematização desta informação englobando as ocorrências em 33 grupos principais, de acordo com as suas 

especificidades próprias (Quadro 159). 

Da análise destes dados conclui-se que existe uma ligeira diminuição no número de ocorrências de 

incêndio urbano nos anos mais recentes deste período e também do seu peso relativo no conjunto das 

ocorrências, tendo passado de mais de 10 % no final dos anos 90 para pouco mais de 8 % nos anos mais 

recentes. 

Por outro lado, em relação aos incêndios no exterior constata-se uma tendência inversa com um aumento 

relativo nos últimos anos e com uma média de ocorrências muito próxima da dos incêndios em edifícios. 

Nos anos em que se regista um maior número total de ocorrências verifica-se que o acréscimo resulta dos 

temporais mais intensos, ou prolongados, que aconteceram nesses anos. 
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Em termos de incêndios em edifícios e para estes 6 anos resulta uma média de 355,2 incêndios urbanos 

por ano. No estudo realizado para o período 1996-2006 esta média era de 427,1. No estudo realizado para o 

período 1988-1992 esta média era de 302,6.  

A explicação para estas constatações reside, talvez, no facto do aumento de construção nos anos 90 (mais 

edifícios logo mais incêndios) e nos últimos anos estes resultados indiciarem um maior trabalho de prevenção 

e um aumento da segurança nos edifícios. 

Em relação à dimensão os incêndios também não têm tido grandes proporções, provavelmente devido a 

melhores meios tecnológicos e a uma resposta mais eficaz dos meios de socorro. 

Analisando apenas as ocorrências que corresponderam a incêndios reais, apura-se para este período uma 

média de 292 incêndios por ano, ou seja, 24 incêndios por mês, o que representa a 0,8 incêndios urbanos 

por dia. 
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Quadro 159 - Estatística global das ocorrências registadas pelo BSB. 

Tipo de Ocorrência 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totais % 

Fogo inculto 120 117 175 89 182 132 815 3,36 

Fogo urbano (Habitação) 261 239 238 221 266 221 1446 5,96 

Fogo urbano (Estacionamento) 5 17 4 11 7 10 54 0,22 

Fogo urbano (Serviços) 15 16 14 16 21 14 96 0,40 

Fogo urbano (Escolar) 11 4 8 9 5 8 45 0,19 

Fogo urbano (Hospitalar) 4 4 4 17 8 13 50 0,21 

Fogo urbano (Espetáculo) 3 1 4 10 6 3 27 0,11 

Fogo urbano (Hotelaria) 19 22 13 2 17 18 91 0,38 

Fogo urbano (Comercial) 17 27 25 1 15 16 101 0,42 

Fogo urbano (Cultura) 0 4 4 4 5 2 19 0,08 

Fogo urbano (Militar) 1 0 1 6 0 0 8 0,03 

Fogo urbano (Indústria) 26 29 32 76 16 15 194 0,80 

Fogo transportes 65 55 64 259 64 47 554 2,29 

Fogo detritos 270 263 340 88 307 47 1315 5,42 

Acidente rodoviário 48 47 54 40 59 44 292 1,20 

Acidente aquático 1 1 4 5 2 0 13 0,05 

Queda de árvores 153 192 248 385 239 143 1360 5,61 

Desabamento 42 43 82 58 26 143 394 1,63 

Deslizamento 9 6 6 5 5 6 37 0,15 

Inundação 67 206 319 211 164 100 1067 4,40 

Desentupimento 15 33 62 40 23 20 193 0,80 

Queda de estrutura 99 132 286 311 218 167 1213 5,00 

Fuga de gás em conduta 28 23 13 31 15 31 141 0,58 

Fuga de gás em garrafa 23 27 31 26 26 27 160 0,66 

Prevenção em Espetáculo 674 469 433 264 30 24 1894 7,81 

Prevenção em Desporto 34 13 16 17 23 17 120 0,49 

Prevenção em Queimada 0 2 1 8 1 1 13 0,05 

Lavagem Pavimento 264 529 593 590 552 538 3066 12,65 

Abastecimento de água 2 1 3 711 2 0 719 2,97 

Abertura de porta com vítima 233 494 613 697 653 699 3389 13,98 

Abertura de porta sem vítima 474 930 1025 1 713 958 4101 16,91 

Fecho de água 90 146 165 151 122 139 813 3,35 

Simulacros 48 84 79 90 47 97 445 1,84 

Total 3121 4176 4959 4450 3839 3700 24245 
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Dados globais relativos aos incêndios em edifícios 

Nos parágrafos seguintes é apresentada a síntese do trabalho de levantamento dos dados relativos ao 

período de 2007 a 2012 para a totalidade dos edifícios.  

Foram registadas e analisadas 2069 ocorrências de incêndio urbano a partir dos relatórios existentes. 

A informação detalhada constante das fichas mensais foi sintetizada em tabelas resumo anuais e, por fim, 

numa tabela de síntese para a totalidade do período em análise. 

Apresentam-se, de seguida, as tabelas relativas ao resumo final de todos os anos deste período nos vários 

domínios que foram estudados. 

Quadro 160 - Caracterização das ocorrências de incêndio urbano 

Ocorrências 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Total de ocorrências 303 368 319 382 358 339 2069 
 

Incêndios reais 247 305 247 315 325 310 1749 84,53 

Falso alarme e infundado 56 63 72 67 33 29 320 15,47 

Quadro 161 - Incêndios urbanos por origem de alerta 

Origem do alerta 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Linha 112 129 160 158 218 170 174 1009 48,77 

Particular 168 203 145 159 180 165 1020 49,30 

SADI 6 5 16 5 8 0 40 1,93 

Total 303 368 319 382 358 339 2069 
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Quadro 162 - Incêndios urbanos por período do dia 

Período do dia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

21:00-00:00 59 56 45 66 54 59 339 16,39 

18:00-21:00 60 74 69 77 78 70 428 20,70 

15:00-18:00 52 68 55 54 53 52 334 16,15 

12:00-15:00 46 56 47 55 58 53 315 15,23 

09:00-12:00 31 42 37 37 41 43 231 11,17 

06:00-09:00 22 21 17 31 21 15 127 6,14 

03:00-06:00 12 19 22 21 18 19 111 5,37 

00:00-03:00 21 32 27 41 35 27 183 8,85 

Total 303 368 319 382 358 339 2069  

 

Quadro 163 - Incêndios urbanos por dia da semana 

Dia da semana 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Segunda 37 63 37 54 52 48 291 14,07 

Terça 56 51 43 68 46 42 306 14,80 

Quarta 42 37 56 52 55 52 294 14,22 

Quinta 49 54 45 51 59 61 319 15,43 

Sexta 39 56 43 50 49 44 281 13,59 

Sábado 34 59 42 57 48 47 287 13,88 

Domingo 46 48 53 50 48 45 290 14,02 

Total 303 368 319 382 358 339 2068 
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Quadro 164 - Incêndios urbanos por meses do ano 

Meses 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Janeiro 26 41 32 32 42 38 211 10,20 

Fevereiro 31 26 22 28 27 27 161 7,78 

Março 32 31 25 52 29 33 202 9,76 

Abril 28 47 27 40 28 32 202 9,76 

Maio 32 29 31 25 23 33 173 8,36 

Junho 20 33 28 31 31 21 164 7,93 

Julho 15 34 28 25 27 26 155 7,49 

Agosto 19 20 22 29 33 23 146 7,06 

Setembro 23 19 31 23 21 25 142 6,86 

Outubro 26 32 18 37 31 28 172 8,31 

Novembro 21 35 26 24 28 29 163 7,88 

Dezembro 30 21 29 36 38 24 178 8,60 

Total 303 368 319 382 358 339 2069  

Quadro 165 - Incêndios urbanos por tipo de ocupação 

Ocupação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Habitação 190 218 191 212 229 199 1239 60,38 

Estacionamentos 9 4 5 2 2 2 24 1,17 

Administrativos 11 15 19 16 8 11 80 3,90 

Escolares 3 3 6 9 3 8 32 1,56 

Hospitalares e Lares de Idosos 6 6 4 3 4 2 25 1,22 

Espetáculos/Reuniões Públicas 2 7 6 1 2 5 23 1,12 

Hoteleiros e Restauração 14 21 11 16 12 19 93 4,53 

Comerciais/Gares Transporte 14 10 12 22 25 19 102 4,97 

Desportivos e de Lazer 4 1 1 4 0 3 13 0,63 

Museus e Galerias de Arte 1 2 1 5 0 0 9 0,44 

Bibliotecas e Arquivos 1 1 0 0 0 0 2 0,10 

Indústria, Oficina e Armazém 7 14 12 16 20 24 93 4,53 

Devoluto 40 64 46 68 37 45 300 14,62 

Em Construção 1 2 5 8 0 1 17 0,83 

Total 303 368 319 382 342 338 2052  
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Quadro 166 - Incêndios urbanos por autor de extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Bombeiros 166 211 165 203 213 220 1177 59,15 

Terceiro 30 34 19 20 19 47 169 8,49 

Residente 41 43 33 43 38 17 215 10,80 

Funcionário 1 2 10 11 0 2 26 1,31 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sem intervenção 65 78 91 104 57 8 403 20,25 

Total 303 368 318 381 327 294 1990 
 

Quadro 167 - Incêndios urbanos por uso de agente extintor e meios de extinção 

Uso de agente extintor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

Sem uso de agente 66 84 93 112 130 157 642 31,03 

Com uso de agente 237 284 226 270 228 182 1427 68,97 

Total 303 368 319 382 358 339 2069 
 

2 ou mais agulhetas 14 25 23 48 30 40 180 12,61 

1 Agulheta 99 130 100 125 109 106 669 46,88 

Outros meios 124 129 103 97 89 36 578 40,50 

Total 237 284 226 270 228 182 1427 
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Quadro 168 - Outros meios de extinção usados nos incêndios urbanos 

Outros meios de extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total % 

1 Extintor 20 23 26 19 31 15 134 23,18 

2 ou mais extintores 6 2 2 4 7 5 26 4,50 

Agulhetas e Extintores 2 3 7 1 3 6 22 3,81 

Recipiente com água 22 40 11 24 23 7 127 21,97 

Mangueira 0 0 5 4 2 1 12 2,08 

Carretel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não indicado 46 47 40 42 9 0 184 31,83 

Outro 28 14 12 3 14 2 73 12,63 

Total 124 129 103 97 89 36 578 

 
Quadro 169 - Incêndios urbanos por causa 

Causa 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Acidental 28 24 28 54 60 73 267 13,13 

Descuido 61 66 38 52 7 2 226 11,12 

Intencional 5 24 8 14 11 12 74 3,64 

Falso Alarme 24 40 30 29 14 17 154 7,58 

Infundada 32 23 42 38 19 12 166 8,17 

Indeterminada 100 131 130 144 179 177 861 42,35 

Instalação Elétrica 52 59 30 42 42 37 262 12,89 

Naturais 0 1 12 8 0 2 23 1,13 

Total 302 368 318 381 332 332 2033  
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Quadro 170 - Incêndios urbanos por objeto de origem 

Objeto Origem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Fogão 56 54 38 50 44 49 290 20,86 

Aparelho Elétrico 38 22 29 44 62 66 261 18,78 

Aquecedor 2 3 6 5 2 0 18 1,29 

Cobertor Elétrico 9 4 1 3 2 5 24 1,73 

Exaustor 19 28 17 15 23 9 111 7,99 

Cigarro 2 3 3 14 1 3 26 1,87 

Vela 3 8 5 5 4 4 29 2,09 

Lareira 5 8 5 9 2 1 30 2,16 

Chama nua 3 0 0 2 0 1 6 0,43 

Instalação de gás 2 4 1 3 2 1 14 1,01 

Cesto papéis 2 1 2 1 0 0 6 0,43 

Colchão 8 10 2 7 13 10 50 3,60 

Sofá 1 0 1 0 2 4 8 0,58 

Suporte Publicitário 3 2 1 0 0 0 6 0,43 

Inflamáveis 0 3 0 0 0 3 6 0,43 

Cabine 1 1 0 0 1 0 3 0,22 

Detritos 36 44 49 66 36 23 254 18,27 

Veículo 3 1 1 0 5 0 10 0,72 

Não Indicado 40 59 67 72 0 0 238 17,12 

Total 233 255 228 296 199 179 1390  

Quadro 171 - Incêndios urbanos por propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 139 171 123 134 27 0 594 40,24 

Outros objetos 72 115 83 115 163 178 726 49,19 

Compartimento origem 16 10 25 29 6 0 86 5,83 

Outros compartimentos 9 3 5 10 0 0 27 1,83 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 5 2 1 9 0 0 17 1,15 

Todo o edifício 1 1 7 7 1 0 17 1,15 

Outro edifício 0 0 1 8 0 0 9 0,61 

Total 242 302 245 312 197 178 1476  
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Figura 32 – Mapa das freguesias do concelho do Porto (anterior à nova reorganização administrativa) 

Quadro 172 - Incêndios urbanos por freguesias 

Freguesia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Aldoar 7 12 8 11 6 15 59 2,85 

Bonfim 33 37 44 44 46 29 233 11,26 

Campanhã 43 46 35 51 52 50 277 13,39 

Cedofeita 39 41 36 47 35 28 226 10,92 

Foz do Douro 8 11 13 12 4 13 61 2,95 

Lordelo do Ouro 21 27 20 43 29 20 160 7,73 

Massarelos 6 12 12 11 8 16 65 3,14 

Miragaia 3 6 1 4 3 8 25 1,21 

Nevogilde 6 5 4 5 6 3 29 1,40 

Paranhos 55 70 50 57 57 51 340 16,43 

Ramalde 46 42 39 30 41 44 242 11,70 

S. Nicolau 2 4 8 5 8 10 37 1,79 

S. Ildefonso 23 37 27 35 38 33 193 8,33 

Sé 5 9 12 16 9 9 60 2,90 

Vitória 6 9 10 11 16 10 62 3 

Total 303 368 319 382 358 339 2069 
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Quadro 173 - Duração dos percursos de socorro por freguesia e por ano 

Freguesia 
Tempo Médio 

2007 
Tempo Médio 2008 Tempo Médio 2009 Tempo Médio 2010 Tempo Médio 2011 Tempo Médio 2012 Tempo Médio Final 

Aldoar 00:06:10 00:05:42 00:05:33 00:06:07 00:05:18 00:05:44 00:05:46 

Bonfim 00:04:41 00:05:26 00:04:48 00:04:51 00:05:02 00:05:45 00:05:06 

Campanhã 00:05:38 00:05:46 00:05:51 00:05:48 00:05:46 00:06:32 00:05:53 

Cedofeita 00:05:00 00:04:09 00:04:18 00:04:20 00:04:45 00:04:43 00:04:32 

Foz do Douro 00:05:24 00:07:00 00:06:22 00:06:16 00:06:01 00:06:08 00:06:12 

Lordelo do Ouro 00:05:05 00:05:42 00:05:12 00:05:41 00:05:27 00:06:05 00:05:32 

Massarelos 00:05:44 00:04:51 00:05:10 00:05:27 00:04:59 00:05:34 00:05:18 

Miragaia 00:04:50 00:03:40 00:04:00 00:05:24 00:04:04 00:03:30 00:04:15 

Nevogilde 00:05:15 00:03:54 00:06:36 00:07:15 00:05:47 00:06:30 00:05:53 

Paranhos 00:05:17 00:04:34 00:04:26 00:05:05 00:04:56 00:05:13 00:04:55 

Ramalde 00:05:10 00:04:53 00:04:51 00:05:04 00:05:14 00:05:38 00:05:08 

S. Ildefonso 00:04:37 00:03:55 00:03:45 00:04:22 00:04:18 00:04:40 00:04:16 

S. Nicolau 00:04:24 00:02:50 00:01:48 00:04:40 00:04:40 00:04:23 00:03:47 

Sé 00:03:43 00:02:56 00:03:07 00:04:14 00:05:09 00:05:45 00:04:09 

Vitória 00:03:47 00:04:54 00:04:18 00:04:17 00:04:52 00:04:41 00:04:28 

Média  0:04:59 0:04:41 0:04:40 0:05:15 0:05:05 0:05:23 0:05:01 
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Gráfico 2 - Duração dos percursos de socorro por freguesia e por ano
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Quadro 174 - Duração dos percursos de socorro por freguesia e por mês 

 

 

 

Freguesia Total Jan Total Fev Total Mar Total Abr Total Mai Total Jun Total Jul Total Ago Total Set Total Out Total Nov Total Dez Total 

Aldoar 00:06:05 00:05:53 00:05:22 00:05:05 00:06:14 00:06:00 00:03:53 00:04:43 00:05:20 00:07:36 00:06:00 00:06:25 00:05:43 

Bonfim 00:05:29 00:04:52 00:05:39 00:05:20 00:04:42 00:04:28 00:04:54 00:04:49 00:04:26 00:06:01 00:05:09 00:05:22 00:05:06 

Campanhã 00:05:55 00:05:36 00:05:54 00:05:59 00:06:39 00:06:10 00:06:15 00:05:37 00:05:51 00:05:34 00:05:12 00:05:55 00:05:53 

Cedofeita 00:03:45 00:04:15 00:04:37 00:04:58 00:04:14 00:04:38 00:03:45 00:04:27 00:04:35 00:05:52 00:04:10 00:04:33 00:04:29 

Foz do Douro 00:06:23 00:05:57 00:05:15 00:07:00 00:05:59 00:05:35 00:06:40 00:05:52 00:07:15 00:06:02 00:05:20 00:06:00 00:06:07 

Lordelo do Ouro 00:04:55 00:05:32 00:05:32 00:05:43 00:05:36 00:05:11 00:06:08 00:05:58 00:06:08 00:05:01 00:05:12 00:05:46 00:05:34 

Massarelos 00:04:53 00:05:42 00:05:10 00:05:02 00:04:48 00:04:38 00:05:00 00:06:37 00:05:04 00:04:37 00:04:56 00:05:16 00:05:09 

Miragaia 00:05:30 00:02:00 00:04:00 00:03:45 00:05:15 00:04:30 00:03:30 00:04:27 00:05:00 00:05:15 00:04:15 00:04:00 00:04:17 

Nevogilde 00:05:50 00:05:45 00:07:00 00:04:38 00:09:00 00:06:35 00:05:00 00:06:10 00:07:30 00:05:45 00:05:24 00:06:37 00:06:16 

Paranhos 00:04:55 00:04:38 00:04:43 00:04:26 00:04:36 00:05:09 00:05:39 00:04:34 00:04:29 00:04:25 00:05:13 00:05:20 00:04:51 

Ramalde 00:05:17 00:05:12 00:04:56 00:04:54 00:05:16 00:04:38 00:05:22 00:05:08 00:04:22 00:05:50 00:05:25 00:05:19 00:05:08 

S. Ildefonso 00:03:44 00:04:23 00:03:33 00:03:26 00:04:08 00:05:13 00:04:18 00:04:19 00:04:24 00:04:28 00:04:51 00:04:27 00:04:16 

S. Nicolau 00:04:24 00:02:30 00:03:06 00:04:24 00:03:00 00:05:00 00:04:20 00:04:27 00:04:00 00:01:00 00:03:00 00:03:50 00:03:35 

Sé 00:03:35 00:02:30 00:03:33 00:05:18 00:03:40 00:05:07 00:03:49 00:05:13 00:04:21 00:04:15 00:04:10 00:04:00 00:04:08 

Vitória 00:03:49 00:05:00 00:04:03 00:04:10 00:04:45 00:04:40 00:05:30 00:04:16 00:03:55 00:06:53 00:04:20 00:04:00 00:04:37 

Total                         0:05:00 
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Gráfico 3 - Duração dos percursos de socorro por freguesia e por mês.
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Figura 33 – Duração média dos percursos de socorro a incêndios por freguesias 
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Dados relativos a vítimas dos incêndios em edifícios 

Nas tabelas seguintes é apresentada a síntese do trabalho de levantamento dos dados relativos a vítimas 

registadas nos incêndios ocorridos no período de 2007 a 2012 para a totalidade dos edifícios. Foram 

registadas 10 vítimas mortais em 7 incêndios e 152 feridos em 103 incêndios.  

A informação foi posteriormente agrupada numa tabela resumo para vítimas mortais e num tabela resumo 

para as vítimas com ferimentos, cujos resultados mais significativos se apresentam a seguir. 

a) Vitimas mortais 

Apresentam-se de seguida os resultados relativos aos incêndios onde se registaram vítimas mortais no 

período em análise. 

Quadro 175 – Incêndios e vítimas mortais. 

Classificação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total 

Total de ocorrências 1 1 2 1 0 2 7 

Número de vítimas 1 1 2 4 0 2 10 

Quadro 176 - Incêndios com vítimas mortais – distribuição por ocupação 

Ocupação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total 

Habitação 1 1 2 4 
 

2 10 

Devoluto 
      

0 

Total 1 1 2 4 0 2 10 

Quadro 177 - Incêndios com vítimas mortais-distribuição por espaço de origem (habitação). 

Espaço de origem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total 

Cozinha 
      

0 

Quarto 1 
  

4 
  

5 

Sala 
 

1 
    

1 

Não indicado 
  

2 
  

2 4 

Total 1 1 2 4 0 2 10 
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Quadro 178 - Incêndios com vítimas mortais – distribuição por freguesias 

Freguesia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Total 

Aldoar 
 

1 
   

1 2 

Bonfim 
      

0 

Campanhã 1 
    

1 2 

Cedofeita 
      

0 

Foz do Douro 
      

0 

Lordelo do Ouro 
      

0 

Massarelos 
      

0 

Miragaia 
      

0 

Nevogilde 
      

0 

Paranhos 
      

0 

Ramalde 
      

0 

S. Nicolau 
      

0 

S. Ildefonso 
  

1 
   

1 

Sé 
  

1 
   

1 

Vitória 
   

4 
  

4 

Total 1 1 2 4 0 2 10 

 

b) Feridos 

Nas tabelas seguintes são apresentados os dados relativos aos incêndios onde se registaram feridos. 

Apenas foram contabilizados os feridos transportados para um estabelecimento hospitalar, ou que receberam 

tratamento no local através de equipas médicas do INEM. No entanto, como consequência dos incêndios, 

alguns relatórios referem ainda a existência de muitas outras pessoas que sofreram ferimentos ligeiros e que 

se recusaram a receber tratamento médico, ou hospitalar. Esta informação não foi considerada devido à 

diversidade de critérios que se constatou existir nos relatórios. 

Quadro 179 - Incêndios e feridos 

 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL 

Total de ocorrências 17 20 8 24 19 15 103 

Número de vítimas 27 25 11 35 28 26 152 
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Quadro 180 - Incêndios com feridos – distribuição por meses 

Mês do ano 2007-2012 % 2006-1996 % 

Janeiro 7 6,80 10 7,81 

Fevereiro 8 7,77 11 8,59 

Março 11 10,68 13 10,16 

Abril 3 2,91 10 7,81 

Maio 10 9,71 8 6,25 

Junho 10 9,71 11 8,59 

Julho 8 7,77 10 7,81 

Agosto 3 2,91 11 8,59 

Setembro 7 6,80 8 6,25 

Outubro 13 12,62 7 5,47 

Novembro 12 11,65 15 11,72 

Dezembro 11 10,68 14 10,94 

Total 103 
 

128 
 

Quadro 181 - Incêndios com feridos – distribuição por ocupação 

Ocupação TOTAL % 

Habitação 78 75,73 

Estacionamentos 2 1,94 

Administrativos 1 0,97 

Escolares 1 0,97 

Hospitalares e Lares de Idosos 3 2,91 

Espetáculos e Reuniões Públicas 0 0,00 

Hoteleiros e Restauração 6 5,83 

Comerciais e Gares de Transporte 4 3,88 

Desportivos e de Lazer 0 0,00 

Museus e Galerias de Arte 0 0,00 

Bibliotecas e Arquivos 0 0,00 

Industriais, Oficinas e Armazéns 4 3,88 

Devoluto 2 1,94 

Em Construção 0  

Exterior 2 1,94 

Total 103  
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Quadro 182 - Incêndios com feridos – distribuição por espaço origem 

Espaço Origem TOTAL % 

Cozinha 48 46,60 

Quarto 11 10,68 

Sala 6 5,83 

Arrumos 0 0,00 

Lavandaria 0 0,00 

Varanda 0 0,00 

Instalação sanitária 2 1,94 

Escritório 0 0,00 

Hall 0 0,00 

Marquise 1 0,97 

Garagem 2 1,94 

Cobertura 2 1,94 

Cave 2 1,94 

Exterior 3 2,91 

Não indicado 26 25,24 

Total 103  

Quadro 183 - Feridos – distribuição por condição das vítimas 

Condição das Vítimas TOTAL % 

Bombeiros 64 62,14 

Terceiro 11 10,68 

Residente 23 22,33 

Funcionário 1 0,97 

Extinção automática 0 0,00 

Sem intervenção 4 3,88 

Total 103  
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Dados relativos aos incêndios em edifícios de habitação 

Nas tabelas que se seguem é apresentada a síntese do trabalho de levantamento dos dados relativos ao 

período de 2007 a 2012 para os edifícios de habitação. 

Tendo-se verificado que mais de metade dos incêndios registados ocorreram em edifícios de habitação, 

justifica-se um estudo mais detalhado que permita fazer uma caracterização mais adequada deste tipo de 

ocorrências. Foram registadas 1489 ocorrências em edifícios, ou espaços de habitação, que correspondem a 

60,38 % do total de incêndios urbanos ocorridos no período analisado. 

Para a sistematização da informação não foram consideradas as ocorrências que corresponderam a 

alarmes falsos (situações em que se constatou não haver fogo, nem qualquer indício relativo à combustão) 

para podermos fazer um estudo mais realista das ocorrências reais resultando, então, um conjunto de 1288 

ocorrências para análise. 

Foi seguida a mesma metodologia usada para a totalidade dos incêndios e as tabelas com os resumos 

anuais. 

A síntese da informação para a totalidade do período analisado consta do resumo final que é apresentado 

nas tabelas seguintes. 

Quadro 184 - Caracterização das ocorrências de incêndio em edifícios de habitação 

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Incêndios reais 192 231 183 208 249 225 1288 86,50 

Falso alarme 10 24 7 12 7 12 72 4,84 

Alarme infundado 22 20 36 30 13 8 129 8,66 

Total de ocorrências 224 275 226 250 269 245 1489 100% 

Quadro 185 – Origem do Alerta em edifícios de habitação 

Origem do Alerta 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Linha 112 93 129 124 148 114 121 729 50,67 

Particular 131 146 102 102 154 124 759 49,33 

SADI 0 0 0 0 1 0 01 0 

Total 224 275 226 250 269 245 1489 100% 
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Quadro 186 - Incêndio em edifícios de habitação por período do dia 

Horas 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

21:00-00:00 45 36 36 45 37 45 244 16,40 

18:00-21:00 39 62 55 54 59 56 325 21,84 

15:00-18:00 45 57 44 36 35 36 253 17,00 

12:00-15:00 37 47 30 36 53 40 243 16,33 

09:00-12:00 20 29 25 26 32 24 156 10,48 

06:00-09:00 16 13 8 17 15 13 82 5,51 

03:00-06:00 10 10 11 15 14 9 69 4,64 

00:00-03:00 12 21 17 21 24 21 116 7,80 

Total 224 275 226 250 269 245 1489 100% 

Quadro 187 - Incêndio em edifícios de habitação por dia da semana 

Dia da semana 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Segunda 25 51 25 36 41 39 217 14,57 

Terça 45 37 30 45 36 26 219 14,71 

Quarta 28 28 44 33 40 41 214 14,37 

Quinta 41 34 33 33 38 43 222 14,91 

Sexta 27 43 26 30 40 30 196 13,16 

Sábado 21 41 30 41 35 32 200 13,43 

Domingo 37 41 38 32 39 34 221 14,84 

Total 224 275 226 250 269 245 1489 100% 
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Quadro 188 - Incêndio em edifícios de habitação por mês do ano 

Meses do ano 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Janeiro 21 35 22 22 26 29 155 10,41 

Fevereiro 25 21 19 19 23 23 130 8,73 

Março 23 25 19 31 20 21 139 9,34 

Abril 21 35 18 28 24 19 145 9,74 

Maio 23 22 21 18 17 25 126 8,46 

Junho 11 18 17 18 23 18 105 7,05 

Julho 12 25 17 12 21 20 107 7,19 

Agosto 14 16 15 15 22 15 97 6,51 

Setembro 19 13 23 16 15 19 105 7,05 

Outubro 20 23 12 24 24 20 123 8,26 

Novembro 17 24 21 21 21 18 122 8,19 

Dezembro 18 18 22 26 33 18 135 9,07 

Total 224 275 226 250 269 245 1489 100% 

Quadro 189 - Incêndio em edifícios de habitação por quem fez a extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 120 149 116 124 156 153 818 56,92 

Terceiro 25 27 15 16 17 39 139 9,67 

Residente 41 42 33 42 34 14 206 14,34 

Funcionário 0 1 2 1 0 1 5 0,35 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem intervenção 38 56 60 66 43 6 269 18,72 

Total 224 275 226 250 269 245 1489  

Quadro 190 - Incêndio em edifícios de habitação por uso de agente extintor 

Agente extintor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Sem uso de agente 38 60 60 71 98 122 449 30,15 

Com uso de agente 186 215 166 179 171 123 1040 69,85 

Total 224 275 226 250 269 245 1489  
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Quadro 191 - Incêndio em edifícios de habitação por objeto de origem 

Objeto Origem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Fogão 47 50 35 41 37 40 250 24,06 

Aparelho Elétrico 30 15 21 31 43 48 188 18,09 

Aquecedor 2 3 4 4 2 0 15 1,44 

Cobertor Elétrico 8 4 1 3 2 5 23 2,21 

Exaustor 17 22 16 10 21 5 91 8,76 

Cigarro 2 1 2 9 1 2 17 1,64 

Vela 3 6 5 4 3 3 24 2,31 

Lareira 5 8 5 9 1 1 29 2,79 

Chama nua 3 0 0 2 0 1 6 0,58 

Instalação de gás 2 4 0 2 2 0 10 0,96 

Cesto papéis 0 0 1 0 0 0 1 0,10 

Colchão 8 7 2 6 9 7 39 3,75 

Sofá 0 0 1 0 2 4 7 0,67 

Não Indicado 97 155 133 129 146 129 789 32,63 

Total 2236 2286 2236 2259 2277 2252 1489  
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Quadro 192 - Incêndio em edifícios de habitação por espaço de origem 

Espaço Origem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Cozinha 72 87 59 61 77 65 421 40,02 

Quarto 18 14 21 18 21 20 112 10,65 

Sala 24 24 11 24 11 11 105 9,98 

Arrumos 6 7 0 5 8 2 28 2,66 

Lavandaria 3 1 0 1 1 4 10 0,95 

Varanda 4 1 2 2 1 1 11 1,05 

Instalação sanitária 2 2 0 6 0 0 10 0,95 

Escritório 0 1 0 0 0 0 1 0,10 

Hall 6 6 5 5 0 5 27 2,57 

Marquise 5 1 7 2 4 0 19 1,81 

Anexo 0 1 6 3 1 3 14 1,33 

Barraco 0 1 3 4 2 0 10 0,95 

Garagem 2 0 0 0 4 2 8 0,76 

Cobertura 10 5 2 1 3 1 22 2,09 

Cave 1 3 0 0 6 0 10 0,95 

Exterior 4 15 13 9 11 7 59 5,61 

Não indicado 67 106 97 109 119 124 622 17,59 

Total 2236 2286 2236 2259 2277 2252 1489  

Quadro 193 - Incêndio em edifícios de habitação por propagação 

Propagação  2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 105 124 88 89 18 0 424 39,19 

Outros objetos 57 93 68 67 129 123 537 49,63 

Compartimento origem 13 7 18 23 4 0 65 6,01 

Outros compartimentos 8 2 4 7 0 0 21 1,94 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Outros pisos 5 2 0 8 0 0 15 1,39 

Todo o edifício 1 1 4 5 1 0 12 1,11 

Outro edifício 0 0 1 7 0 0 8 0,74 

Total 2201 2240 2193 2215 2160 2130 13139  
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 Quadro 194 - Incêndio em edifícios de habitação por freguesia 

Freguesia 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Aldoar 5 11 5 7 5 13 46 3,10 

Bonfim 21 25 36 31 37 18 168 11,34 

Campanhã 32 38 29 27 48 45 212 14,30 

Cedofeita 32 32 21 40 23 16 164 11,07 

Foz do Douro 6 6 12 10 4 10 48 3,24 

Lordelo do Ouro 17 18 12 16 22 15 100 6,75 

Massarelos 4 10 5 5 4 9 37 2,50 

Miragaia 1 5 1 4 1 8 20 1,35 

Nevogilde 6 4 3 4 5 2 24 1,62 

Paranhos 43 57 38 44 46 35 263 17,75 

Ramalde 35 28 28 18 31 32 172 11,61 

S. Nicolau 1 3 7 4 4 9 28 1,89 

S. Ildefonso 13 27 17 28 24 20 129 8,70 

Sé 5 7 7 8 6 8 41 2,77 

Vitória 3 4 5 4 9 5 30 2,02 

Total 224 275 226 250 2277 2252 5504  

 

Dados relativos aos incêndios em edifícios não residenciais 

De seguida é apresentado o resultado do trabalho de levantamento dos dados relativos ao período de 

2007 a 2012 para os edifícios de ocupação não residencial. 

Face ao pequeno número de ocorrências registadas para alguns dos tipos de ocupação optou-se por fazer 

o estudo de acordo com a seguinte seriação das utilizações tipo:  

 Devolutos, 218 ocorrências 15,89 % do total; 

 Hoteleiros e restauração, 62 ocorrências 4,52 % do total; 

 Comerciais, 58 ocorrências 4,23 % do total; 

 Administrativos, 61 ocorrências 4,45 % do total; 
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 Industriais, 49 ocorrências 3,57 % do total; 

 Outros, 97 ocorrências 7,07 % do total. 

Verificando-se que nestes tipos de ocupação a informação disponível nos relatórios era muito escassa, em 

relação a alguns dos fatores avaliados para os edifícios de habitação, e que em consequência disso não era 

possível extrair conclusões válidas dessa informação, decidiu-se para os edifícios não residenciais sistematizar 

apenas a informação relativa aos seguintes domínios: 

 Propagação, 

 Quem extinguiu o incêndio. 

a) Devolutos 

Nas tabelas seguintes são apresentados os dados relativos aos incêndios registados em edifícios que se 

encontravam devolutos ou abandonados.  

Quadro 195 - Incêndio em edifícios devolutos – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 22 32 27 28 10 0 119 47,22 

Outros objetos 6 21 11 23 15 29 105 41,67 

Compartimento origem 1 0 3 1 0 0 5 1,98 

Outros compartimentos 4 1 0 1 0 0 6 2,38 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Outros pisos 2 2 0 2 0 0 6 2,38 

Todo o edifício 1 1 2 3 0 0 7 2,78 

Outro edifício 0 0 1 3 0 0 4 1,59 

Total 36 57 44 61 25 29 252  
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Quadro 196 - Incêndio em edifícios devolutos – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 36 52 43 57 33 42 263 87,96 

Terceiro 1 3 1 1 0 3 9 3,01 

Residente 0 0 0 1 0 0 1 0,33 

Funcionário 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sem intervenção 3 9 2 9 3 0 26 8,70 

Total 40 64 46 68 36 45 299  

 

b) Hoteleiros e Restauração 

De seguida são apresentados os dados relativos aos incêndios registados em edifícios, ou 

estabelecimentos hoteleiros, de restauração e bebidas, de bebidas, ou outros similares destas atividades. 

Quadro 197 - Incêndio em edifícios hoteleiros – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 4 8 4 8 1 0 25 34,72 

Outros objetos 7 9 3 6 5 12 42 58,33 

Compartimento origem 0 0 2 0 0 0 2 2,78 

Outros compartimentos 0 1 1 1 0 0 3 4,17 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Todo o edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outro edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 18 10 15 6 12 72  
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Quadro 198 - Incêndio em edifícios hoteleiros – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 8 16 8 8 7 12 59 65,56 

Terceiro 2 1 0 0 1 4 8 8,89 

Residente 0 1 0 1 1 1 4 4,44 

Funcionário 1 0 2 1 0 0 4 4,44 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sem intervenção 3 3 1 6 1 1 15 16,67 

Total 14 21 11 16 10 18 90  

 

c) Comerciais 

Nas tabelas seguintes são apresentados os dados obtidos para os incêndios registados em edifícios, ou 

estabelecimentos comerciais. 

Quadro 199 - Incêndios em edifícios comerciais – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 6 4 7 5 2 0 24 40,68 

Outros objetos 3 3 1 7 7 10 31 52,54 

Compartimento origem 1 1 0 0 0 0 2 3,39 

Outros compartimentos 0 0 0 2 0 0 2 3,39 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Todo o edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outro edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 8 8 14 9 10 59  
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Quadro 200 - Incêndios em edifícios comerciais – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 8 7 4 10 16 10 55 59,78 

Terceiro 2 1 2 1 0 2 8 8,70 

Residente 0 0 0 0 1 1 2 2,17 

Funcionário 0 0 2 3 0 1 6 6,52 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem intervenção 3 2 4 8 4 0 21 22,83 

Total 13 10 12 22 21 14 92  

 

d) Administrativos 

Apresentam-se a seguir os dados relativos aos incêndios registados em edifícios, ou estabelecimentos 

administrativos. 

Quadro 201 - Incêndios em edifícios administrativos – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 5 8 6 4 0 0 23 63,89 

Outros objetos 1 0 2 2 1 5 11 30,56 

Compartimento origem 0 0 0 1 0 0 1 2,78 

Outros compartimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Todo o edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outro edifício 0 0 0 1 0 0 1 2,78 

Total 6 8 8 8 1 5 36  
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Quadro 202 - Incêndio em edifícios administrativos – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 5 5 5 4 3 6 28 36,36 

Terceiro 0 2 0 1 0 1 4 5,19 

Residente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funcionário 0 0 1 2 0 0 3 3,90 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem intervenção 6 8 13 9 5 1 42 54,55 

Total 11 15 19 16 8 8 77  

 

e) Industriais 

Nas tabelas seguintes são apresentados os dados relativos aos incêndios registados em edifícios, ou 

estabelecimentos industriais, oficinas, ou armazéns. 

Quadro 203 - Incêndios em edifícios industriais – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 5 9 3 5 4 0 26 37,14 

Outros objetos 0 2 2 7 10 17 38 54,29 

Compartimento origem 0 0 2 1 1 0 4 5,71 

Outros compartimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Todo o edifício 0 0 1 1 0 0 2 2,86 

Outro edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 11 8 14 15 17 70  
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Quadro 204 - Incêndios em edifícios industriais – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 5 10 8 11 16 23 73 80,22 

Terceiro 0 1 1 1 1 0 4 4,40 

Residente 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funcionário 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sem intervenção 2 3 3 4 2 0 14 15,38 

Total 7 14 12 16 19 23 91  

 

f) Outros edifícios 

Os resultados obtidos para os incêndios registados em edifícios com outra ocupação diferente das que 

foram referidas anteriormente foram agrupados e constam nas tabelas que a seguir se apresentam. Neste 

grupo incluem-se os edifícios escolares, hospitalares, de estacionamento, de espetáculos, desportivos, museu 

e arquivo. 

Quadro 205 - Incêndios em outros edifícios – propagação 

Propagação 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Objeto origem 9 10 8 8 1 0 36 42,35 

Outros objetos 3 7 2 7 7 11 37 43,53 

Compartimento origem 2 2 1 3 0 0 8 9,41 

Outros compartimentos 1 0 0 0 0 0 1 1,18 

Outros apartamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros pisos 0 0 1 0 0 0 1 1,18 

Todo o edifício 0 0 1 1 0 0 2 2,35 

Outro edifício 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 19 13 19 8 11 85  
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Quadro 206 - Incêndios em outros edifícios – quem fez extinção 

Extinção 2012 2011 2010 2009 2008 2007 TOTAL % 

Bombeiros 12 16 10 11 8 16 73 58,87 

Terceiro 1 2 1 1 0 1 6 4,84 

Residente 0 0 0 0 2 1 3 2,42 

Funcionário 0 1 2 4 0 0 7 5,65 

Extinção automática 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sem intervenção 13 5 9 8 0 0 35 28,23 

Total 26 24 22 24 10 18 124  

 

g) Tabelas Comparativas 

Para que seja possível comparar os resultados obtidos para cada utilização tipo a informação foi ainda 

organizada nas tabelas comparativas, que a seguir se apresentam, segundo a propagação atingida e quem 

fez a extinção do incêndio. 
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Quadro 207 - Comparativo para utilização não residencial segundo a propagação 

Propagação 
Devolutos Hoteleiros Comerciais Administrativos Industriais Outros TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Objeto origem 119 47,22 25 34,72 24 40,68 23 63,89 26 37,14 36 42,35 253 266,01 

Outros objetos 105 41,67 42 58,33 31 52,54 11 30,56 38 54,29 37 43,53 264 280,91 

Compartimento origem 5 1,98 2 2,78 2 3,39 1 2,78 4 5,71 8 9,41 22 26,06 

Outros compartimentos 6 2,38 3 4,17 2 3,39 0 0,00 0 0,00 1 1,18 12 11,11 

Outros apartamentos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Outros pisos 6 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,18 7 3,56 

Todo o edifício 7 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,86 2 2,35 11 7,99 

Outro edifício 4 1,59 0 0,00 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 5 4,37 

Total 252  72  59  36  70  85  574  
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Quadro 208 - Comparativo para utilização não residencial segundo quem fez a extinção 

Extinção 
Devolutos Hoteleiros Comerciais Administrativos Industriais Outros TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bombeiros 263 87,96 59 65,56 55 59,78 28 36,36 73 80,22 73 58,87 551 388,75 

Terceiro 9 3,01 8 8,89 8 8,70 4 5,19 4 4,40 6 4,84 39 35,02 

Residente 1 0,33 4 4,44 2 2,17 0 0,00 0 0,00 3 2,42 10 9,37 

Funcionário 0 0,00 4 4,44 6 6,52 3 3,90 0 0,00 7 5,65 20 20,51 

Extinção automática 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sem intervenção 26 8,70 15 22,83 21 22,83 42 54,55 14 15,38 35 28,23 153 146,34 

Total 299  90  92  77  91  124  773  
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4.3.3.2 Análise e Comparação dos Resultados 

Avaliação comparativa dos resultados obtidos no estudo 1996-2006 e 2007-2012  

 De seguida são apresentadas as principais conclusões extraídas do trabalho de levantamento de 

dados relativos ao conjunto dos incêndios registados neste período e serão também estabelecidas algumas 

comparações com os resultados obtidos na tese de Mestrado “Análise Estatística dos Incêndios em Edifícios 

no Porto” desenvolvida por Vítor Primo, num período correspondente de 1996 a 2006.  

a) Ocorrências 

Neste período verificou-se que 15,47 % das ocorrências corresponderam a falsos alarmes e alarmes 

infundados. Estes valores não registaram variação significativa ao longo dos 6 anos. Já entre 96-06 os valores 

foram de 12,9 %, nos 11 anos analisados, quer isto dizer que houve um aumento neste tipo de alarmes falsos 

e infundados. 

Deste conjunto de aproximadamente 15,47 % de ocorrências verificou-se que a maior parte correspondeu 

a alarmes falsos e infundados e que, em média, neste período ocorreram 53 alarmes falsos e infundados por 

ano, o que significa cerca de 4 falsos alarmes e infundados de incêndio por mês. Trata-se de um fenómeno 

preocupante que denota uma certa falta de formação cívica de uma parte da população urbana. Este 

problema é ainda mais preocupante se acrescentarmos a elevada quantidade de ocorrências de incêndio 

verificadas em lixeiras, caixotes do lixo e automóveis abandonados na via pública. 

b) Origem do alerta 

No período em análise verificou-se que 49,30 % das mensagens de alerta tiveram origem em chamadas 

de telefones particulares, baixando relativamente a 96-06 (62,2 %), o que traduziu um aumento de chamadas 

provenientes da Central 112, com 48,77 %, cenário mais expressivo que em 96-06 (36,38 %). Esta mudança 

decorre da significativa disseminação do 112 como número nacional de emergência, funcionando esta 

ferramenta de forma mais eficiente.  

Relativamente ao período 96-06 manteve-se uma pequena percentagem das mensagens de alerta (1,93 %) 

que foram provenientes da central recetora de alarmes existente no BSB e à qual estão ligados diversos 

edifícios, ou estabelecimentos protegidos por sistemas automáticos de deteção de incêndio (SADI). Destes 
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alertas, continua a verificar-se neste estudo que a esmagadora maioria, 83,72 %, corresponde a alarmes 

falsos dos respetivos sistemas. 

A maior parte dos alertas de falso alarme ocorreram durante a noite no período em que os 

estabelecimentos, ou escritórios, se encontravam encerrados e sem a presença de nenhum vigilante.  

c) Distribuição por mês do ano 

Os meses mais frios do ano são, efetivamente, os que registam um número mais elevado de ocorrências: 

verificou-se o maior número de incêndios, por ordem decrescente do número nos meses de Abril, Março e 

Janeiro, (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos incêndios por mês do ano, em valores totais. 

No estudo anterior, os meses com maior número de ocorrências foram também os meses de Inverno pela 

seguinte ordem decrescente: Dezembro, Janeiro e Novembro. 

Em ambos os estudos o mês com menor número de incêndios foi o mês de Agosto devido, muito 

provavelmente, à paragem no funcionamento de alguns estabelecimentos e à ausência de alguns residentes 

por motivo de férias. 
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d) Distribuição por tipo de ocupação 

Relativamente à distribuição de incêndios por tipo de ocupação, cerca de 60,13 % ocorreram em edifícios 

de habitação. Seguem-se, por ordem decrescente, os edifícios devolutos com 14,75 %, os comerciais com 

4,97 %, os hoteleiros, restauração e industriais com 4,57 % e os administrativos com 3,93 %. 

Os escolares e os hospitalares registaram pouco mais de 1 % e as restantes ocupações ficaram abaixo de 

1 % (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos incêndios por tipo de ocupação dos edifícios. 

Nos estudos anteriores, para o intervalo de anos 96-06 foram registados cerca de 55,49 % dos incêndios 

em edifícios de habitação, em edifícios devolutos 16,13 %, os hoteleiros e de restauração com 6,77 %, os 

comerciais com 5,96 %, os administrativos com 5,26 % e os industriais com 3,02 %. No período 
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facto de neste último período a densidade de indústrias na cidade do Porto ser equivalente ao período em 

estudo anterior. 

No estudo agora elaborado o número de ocorrências em edifícios devolutos mantem-se elevado, apesar de 

ter existido uma diminuição considerável, explicando-se pela incrementação da reabilitação urbana na cidade 

do Porto.  

e) Distribuição por causa de incêndio 

A causa indeterminada representa 42,30 % dos casos registados no período em análise, enquanto no 

estudo anterior 96-06 era de 34,14 %. Esta questão prende-se com as dificuldades que o responsável pelas 

operações de socorro enfrenta depois de extinto o incêndio para determinar a respetiva causa. Muitas vezes, 

face à falta de informação, das dúvidas suscitadas e do estado de destruição verificado, opta-se por registar a 

causa como indeterminada, ou desconhecida, (Gráfico 6). 

Continua acontecer neste domínio a falta de valência competente para analisar estas causas nos Corpos 

de Bombeiros Portugueses. Quando é feita investigação, na sequência das suspeitas de origem criminosa, 

esta investigação é conduzida pela Polícia Judiciária e os seus resultados acabam por não ser conhecidos, 

pelo menos em tempo útil. 

Das causas determinadas e registadas nos relatórios constata-se que as mais significativas são as 

acidentais e a instalação elétrica, ambas com cerca de 13 %, incidência diferente do estudo anterior, em que 

a maior significância era atribuída ao descuido. Neste caso a causa descuido atingiu os 11,22 %, havendo, 

portanto, uma mudança quando comparamos com estudo anterior, com valores de 24,16 %.  

Também no estudo anterior o curto-circuito, agora denominado por instalação elétrica, atingia os 18,73 % 

das ocorrências. Os resultados relativos à instalação elétrica são o reflexo natural do elevado número de 

ocorrências relacionadas com fenómenos de sobreaquecimento, ligados ao uso de instalações elétricas, ou 

ao sobreaquecimento de aparelhos elétricos, nomeadamente, dos eletrodomésticos, e, também, à 

preparação das refeições. Já no caso de causa acidental, que neste estudo é representada por um ligeiro 

aumento (8,94 % em 96-06) correspondente a incêndios com origem em avarias, ou mau funcionamento de 

equipamentos elétricos, a gás, de lareiras e outros aparelhos de aquecimento, alguns casos de ignições nas 

condutas de exaustão. 
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Gráfico 6 – Distribuição dos incêndios por causa. 

Destaca-se o facto de as causas indeterminadas, com o nome desconhecidas nos estudos anteriores, 

continuarem a atingir valores muito elevados. Mantem-se, portanto, a extrema importância no reforço da 

formação dos elementos que desempenham funções de chefia neste domínio, para que se possa obter 

informação mais ajustada à realidade das verdadeiras causas dos incêndios urbanos. 

f) Distribuição por propagação 

Relativamente ao nível da propagação existe maior expressão no que diz respeito a outros objetos, com 

valor de 48,98% em comparação com o objeto de origem, tal como aconteceu no estudo anterior. Por neste 

estudo serem apresentados em todas as ocorrências ocorre também um aumento em relação aos dois 

fatores de propagação, objeto de origem e a outros objetos, com cerca de 89,39 %, resultado destes se 

encontrarem normalmente próximos. No estudo anterior esta situação correspondeu a 75,31 % (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Distribuição dos incêndios por propagação. 
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A propagação a todo o compartimento de origem registou-se em 5,85 % dos casos e a propagação para o 

exterior do compartimento verificou-se em 4,76 % dos incêndios. No estudo anterior as situações análogas 

apresentam valores de 5,56 % no compartimento de origem e 6,26 % quanto à propagação para o exterior do 

compartimento. Dos que se propagaram para fora do compartimento origem a parte mais significativa é a 

que corresponde à propagação a outros pisos e todo o edifício (1,16 %), enquanto em 96-06 era referente a 

todo o edifício (2,47 %). Uma boa parte destes casos corresponde a edifícios devolutos em que as 

construções são compostas por materiais combustíveis e a degradação é normalmente muito acentuada. 

Os casos de propagação a outros edifícios acontecem sobretudo em edifícios de habitação, ou devolutos, 

tal como no estudo anterior 96-06. 

Nos edifícios devolutos a situação mais frequente é a propagação a todo o edifício. Esta situação é 

facilitada por se tratar de edifícios com divisórias de madeira, albergando grandes cargas de incêndio, que por 

vezes são ocupados por pessoas negligentes e em que o alerta é dado tardiamente. 

Nos edifícios de habitação o caso mais frequente é a propagação a outros compartimentos situados no 

mesmo piso, ou seja, na mesma habitação, situação explicada por não haver compartimentação significativa 

e das portas se encontrarem normalmente abertas. O mesmo se passa no estudo anterior 96-06. 

Fez-se ainda a distribuição por freguesias dos casos em que se registou grande propagação (Quadro 209). 
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Quadro 209 – Incêndios com grande propagação por freguesias 

Freguesia 

Incêndios com propagação a: 

Outro edifício Todo o edifício Outros pisos Outros compartimentos Total % 

07-12 96-06 07-12 96-06 07-12 96-06 07-12 96-06 07-12 96-06 07-12 96-06 

Aldoar 0 2 0 3 0 1 0 1 0 7 0 5.9 

Bonfim 1 3 2 13 2 15 3 15 8 46 11,6 8.4 

Campanhã 2 3 5 45 0 8 6 15 13 71 18,8 12,1 

Cedofeita 0 3 2 7 3 5 3 6 8 21 11,6 4,2 

Foz do Douro 0 0 0 1 0 1 1 7 1 9 1,5 5,9 

Lordelo do Ouro 0 2 0 8 0 0 1 7 1 17 1,5 5,0 

Massarelos 1 0 1 3 0 5 0 3 2 11 2,9 6,4 

Miragaia 0 2 0 2 0 0 1 0 1 4 1,5 5,1 

Nevogilde 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3,4 

Paranhos 0 1 1 12 4 7 3 9 8 29 11,6 4,3 

Ramalde 0 3 0 10 3 7 2 5 5 25 7,3 4,8 

S. Nicolau 0 0 0 0 1 3 0 5 1 8 1,5 8,7 

S. Ildefonso 4 0 3 3 1 5 5 9 13 17 18,8 3,7 

Sé 1 1 2 2 1 4 2 3 6 16 8,7 7,3 

Vitória 0 1 0 0 2 4 0 4 2 9 2,9 6,4 
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Deste quadro infere-se que as freguesias em que é maior a percentagem de incêndios com grande 

propagação são aquelas em que existe uma maior densidade de edifícios de construção antiga, 

nomeadamente, as freguesias do centro histórico e a freguesia de Campanhã, apesar de terem um número 

de habitantes pequeno relativamente à sua área, são constituídas em grande parte por habitações de 

pequeno porte e de construção muito antiga. O mesmo está evidenciado no estudo de 96-06. 

g) Distribuição de acordo com quem fez a extinção do incêndio 

A maior parte dos incêndios, 59,02 % (58,75 %, em 96-06), são extintos pelos bombeiros (Gráfico 8). Esta 

elevada percentagem explica-se porque a cidade do Porto dispõe de um corpo de bombeiros profissionais que 

garante uma elevada rapidez na resposta, situação que acontece há muitas décadas e que tem habituado a 

população a contactar prontamente os bombeiros em situação de emergência. Este facto não modificou em 

relação aos estudos de 88-92 e 96-06. 

 

Gráfico 8 – Distribuição dos incêndios por quem fez a extinção. 

Em 20,31 % (18,39 % em 96-06) dos casos não houve intervenção humana para a extinção do incêndio. 

Trata-se dos casos de alarmes falsos, ou infundados, e ainda dos incêndios que se extinguiram sem 

intervenção de ninguém. 

Dos casos restantes, 10,81 % (13,01 %, em 96-06), foram extintos por um, ou mais, residentes no edifício, 

8,54 % (6,39 %, em 96-06) por terceiros, que podem ter sido: um vizinho, um transeunte, ou um polícia e 

1,31 % (3,45 %, em 96-06) foram extintos por um, ou mais funcionários. 
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h) Distribuição por freguesia, por área, por milhar de habitantes, por nº de habitações e por 

nº de frações 

Na análise da distribuição dos incêndios pelas freguesias verificou-se que existe um maior número de 

ocorrências de incêndio nas freguesias que têm maiores áreas, tal como seria previsível, mantendo a 

tendência do estudo anterior. As freguesias do centro histórico têm áreas menores e um número inferior de 

habitantes pelo que, consequentemente registam um menor número de incêndios. 

No entanto, se fizermos a distribuição do número de incêndios por hectare de área bruta das diversas 

freguesias verifica-se que uma maior incidência precisamente na zona mais antiga e histórica da cidade. 

(Quadro 211). 

Se a relação for feita por milhar de habitantes também existe maior incidência precisamente nas 

freguesias da zona velha da cidade, que engloba as freguesias de Miragaia, Vitória, Sé, Santo Ildefonso e São 

Nicolau. (Quadro 211). 

Se a relação for feita pelo número de frações verificamos que também existe maior incidência 

precisamente nas freguesias da zona velha da cidade, que engloba as freguesias de Miragaia, Vitória, Sé, 

Santo Ildefonso e São Nicolau. (Quadro 211). 

Continua-se a confirmar, como no estudo anterior 96-06, para o caso do Porto, a noção generalizada de 

que existe um maior número relativo de ocorrências nas zonas antigas das nossas cidades  
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Quadro 210 – Incêndios por freguesias e por hectare de área bruta 

Freguesia 
Período 1996-2006 Período 2007-2012 

Área (Km2) 
Nº incêndios N1 Nº incêndios N1 

Aldoar 118 0,05 56 0,04 2,36 

Bonfim 548 0,16 229 0,13 3,05 

Campanhã 584 0,07 267 0,05 8,13 

Cedofeita 495 0,17 221 0,15 2,66 

Foz do Douro 153 0,05 61 0,04 3 

Lordelo do Ouro 342 0,09 160 0,08 3,4 

Massarelos 172 0,08 64 0,05 1,94 

Miragaia 79 0,15 25 0,07 0,49 

Nevogilde 89 0,04 29 0,03 2 

Paranhos 676 0,09 337 0,09 6,67 

Ramalde 525 0,08 241 0,07 5,68 

S. Nicolau 92 0,4 36 0,23 0,21 

S. Ildefonso 456 0,32 193 0,24 1,28 

Sé 220 0,42 60 0,22 0,48 

Vitória 149 0,44 62 0,29 0,31 

Total 4698 
 

2041 
 

41,66 

N1 - Nº de incêndios por hectare de área bruta por ano 
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Quadro 211 – Incêndios por freguesias e por milhar de habitantes 

Freguesia 
Período 1996-2006 Período 2007-2012 

População Nº incêndios % Média anual N2 População Nº incêndios % Média anual N2 

Aldoar 13957 118 2,51 10,73 0,77 12843 56 2,7 9,3 0,73 

Bonfim 28578 548 11,66 49,82 1,74 24265 229 11,2 38,2 1,57 

Campanhã 38757 584 12,43 53,09 1,37 32652 267 13,1 44,5 1,36 

Cedofeita 24784 495 10,54 45 1,82 22077 221 10,8 36,8 1,67 

Foz do Douro 12235 153 3,26 13,91 1,14 10997 61 3,0 10,2 0,92 

Lordelo do Ouro 22212 342 7,28 31,09 1,4 22270 160 7,8 26,7 1,20 

Massarelos 7756 172 3,66 15,64 2,02 6789 64 3,1 10,7 1,57 

Miragaia 2810 79 1,68 7,18 2,56 2067 25 1,2 4,2 2,02 

Nevogilde 5257 89 1,89 8,09 1,54 5018 29 1,4 4,8 0,96 

Paranhos 48686 676 14,39 61,45 1,26 44298 337 16,5 56,2 1,27 

Ramalde 37647 525 11,17 47,73 1,27 38012 241 11,8 40,2 1,06 

S. Nicolau 2937 92 1,96 8,36 2,85 1906 36 1,8 6,0 3,15 

S. Ildefonso 10044 456 9,71 41,45 4,13 9029 193 9,5 32,2 3,56 

Sé 4751 220 4,68 20 4,21 3460 60 2,9 10,0 2,89 

Vitória 2720 149 3,17 13,55 4,98 1901 62 3,0 10,3 5,44 

Total 263131 4698 
 

Média 2,20 237584 2041 
 

Média 1,96 

N2 - número médio de incêndios por cada 1000 residentes por ano 
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Quadro 212 – Incêndios por freguesias, por hectare de área bruta, por cada 1000 habitantes, por habitação e por fração em cada freguesia 

Freguesia 

Período 1996-2006 Período 2007-2012 

Área (Km2) 

 Edifício de 

habitação por 

freguesia (2011)* 

Nº de 

Frações** Nº incêndios N1 N2 N3 N4 Nº incêndios N1 N2 N3 N4 

Aldoar 118 0,05 0,77 0,053 0,016 56 0,04 0,73 0,025 0,008 2,36 2212 7157 

Bonfim 548 0,16 1,74 0,101 0,027 229 0,13 1,57 0,042 0,011 3,05 5428 20218 

Campanhã 584 0,07 1,37 0,082 0,030 267 0,05 1,36 0,037 0,014 8,13 7133 19706 

Cedofeita 495 0,17 1,82 0,103 0,023 221 0,15 1,67 0,046 0,010 2,66 4796 21409 

Foz do Douro 153 0,05 1,14 0,078 0,021 61 0,04 0,92 0,031 0,008 3 1962 7182 

Lordelo do Ouro 342 0,09 1,4 0,129 0,026 160 0,08 1,2 0,060 0,012 3,4 2651 13383 

Massarelos 172 0,08 2,02 0,154 0,023 64 0,05 1,57 0,057 0,008 1,94 1114 7637 

Miragaia 79 0,15 2,56 0,138 0,047 25 0,07 2,02 0,044 0,015 0,49 572 1690 

Nevogilde 89 0,04 1,54 0,099 0,028 29 0,03 0,96 0,032 0,009 2 896 3212 

Paranhos 676 0,09 1,26 0,087 0,020 337 0,09 1,27 0,043 0,010 6,67 7789 33123 

Ramalde 525 0,08 1,27 0,111 0,023 241 0,07 1,06 0,051 0,011 5,68 4713 22762 

S. Ildefonso 456 0,32 4,13 0,168 0,034 193 0,24 3,56 0,071 0,014 1,28 2713 13407 

S. Nicolau 92 0,4 2,85 0,208 0,046 36 0,23 3,15 0,081 0,018 0,21 443 2017 

Sé 220 0,42 4,21 0,187 0,054 60 0,22 2,89 0,051 0,015 0,48 1178 4080 

Vitória 149 0,44 4,98 0,228 0,043 62 0,29 5,44 0,095 0,018 0,31 654 3429 

Total 4698         2041         41,66  44324 180412 
N1 - nº de incêndios por hectare de área bruta por ano; 

N2 - número médio de incêndios por cada 1000 residentes por ano; 

N3 - número de incêndios por habitação; 

N4 - número de incêndios por fração. 

*Fonte Sensos 2011 

**Fonte - Águas do Porto 
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Para valor da população tomaram-se em consideração os resultados obtidos pelo Instituto Nacional de 

Estatística no Recenseamento Geral da População e da Habitação, realizado em 2011, ano que representa a 

posição mais atual relativamente ao período em análise, e consideraram-se o número de habitações e frações 

à data presente. 

 

Gráfico 9 – Nº de incêndios por hectare. 

 

Gráfico 10 – Nº de incêndios por cada 1000 habitantes. 
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Gráfico 11 – Nº de incêndios por habitação. 

 

 Gráfico 12 – Nº de incêndios por fração. 

No estudo relativo ao período 1996-06 os valores obtidos são semelhantes em termos de hierarquia 

relativa mas eram, na generalidade, valores mais altos. Nas freguesias do centro histórico os valores 

registados eram igualmente os mais elevados do conjunto, mantendo a tendência do período 1996-06. 
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  N > 2       1,5 < N < 2    1 < N < 1,5    N < 1 

Figura 34 - Incêndios por freguesias, por milhar de habitantes, por ano e por fração 

As zonas de risco mais elevado de ocorrências explicam-se por se constituírem por edifícios muito antigos, 

normalmente com estruturas e divisórias em madeira, pela constante degradação do parque habitacional da 

parte velha da cidade, pelas condições das suas instalações técnicas e, também, pela caracterização 

sociológica desta região. 

Pode-se concluir que o número de incêndios por milhar de habitantes se manteve especialmente na zona 

histórica da cidade e até aumentou em algumas freguesias. Esta constatação continua a ser explicada, como 

no estudo anterior, pela degradação do parque habitacional da parte velha da cidade e também pela redução 

do número de habitantes nesta zona.  

Por outro lado, tem-se assistido nos últimos anos a um grande impulso na reabilitação do Centro Histórico 

mas, os edifícios têm visto a sua utilização alterada, sobretudo para alojamento turístico e frações comerciais, 

o que acentua ainda mais o esvaziamento de residentes. 

4.3.4 Conclusões 

Com este trabalho pretendeu-se dar mais um contributo colmatando a falta de informação sistematizada 

sobre os incêndios urbanos e industriais em Portugal, potenciando o desenvolvimento de estudos a partir do 

conhecimento desta realidade, como por exemplo, a modelação do risco de incêndio. Após os estudos 

relativos a 1988-1992 e 1996-2006 foi possível sistematizar mais um conjunto de dados relativos a um 

período muito recente, considerando os 6 últimos anos – 2007-2012. 
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O período em análise do presente trabalho demonstrou uma redução de ocorrências anuais (cerca de 

100), podendo esta situação refletir alguma eficiência na aplicação da regulamentação de segurança contra 

incêndio em vigor. 

 No entanto, pode também este facto estar associado à diminuição da população em todo o município, 

que sofreu uma redução de 25.000 pessoas desde o último período. 

Continua a constatar-se que mais de metade dos incêndios têm origem em edifícios de habitação sendo, 

portanto, necessário delinear uma estratégia específica para este tipo de edifícios; 

Embora tenha existido um ligeiro decréscimo da percentagem de ocorrências em edifícios devolutos, 

sendo atualmente de 15 %, é necessário arranjar-se solução para este tipo de ocupação.  

A indeterminação das causas de ocorrências continua a ser um fator preocupante. Neste último período 

de análise aumentou significativamente de 34 % para 42 % o que reforça a necessidade de formação dos 

elementos que chefiam as equipas de socorro, potenciando uma maior eficiência na determinação das 

causas de incêndios. Idealmente, a criação de um departamento especializado na investigação das causas 

dos incêndios mais graves contribuiria para reduzir a situação verificada neste estudo. 

No caso das causas determinadas e registadas nos relatórios as mais significativas são as acidentais e as 

associadas às instalações elétricas, com cerca de 13 %, seguida de descuido com 11 %.  

A causa acidental pode justificar-se pelo acumular de sujidade em chaminés e exaustores, o que leva, 

consequentemente, ao surgimento de incêndios, avarias, ou mau funcionamento de equipamentos elétricos, 

a gás, lareiras e outros aparelhos de aquecimento. 

Quanto à instalação elétrica é reflexo de uma maior quantidade de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

curto-circuitos e, também, fenómenos de sobreaquecimento ligados ao uso de instalações elétricas, ou ao 

sobreaquecimento de aparelhos elétricos, nomeadamente, dos eletrodomésticos. 

Já no campo do descuido consideram-se as ocorrências relacionadas com a preparação das refeições e o 

esquecimento de cozinhados ao lume, velas, aparelhos de aquecimento, lareiras e trabalhos em que se 

recorre ao emprego de chama nua. 
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Uma vez mais a extinção realizada pelos bombeiros foi determinante em todas as utilizações tipo atingindo 

59,02 % das ocorrências. Este facto é, uma vez mais, reflexo de um corpo de bombeiros profissionais que 

garante uma elevada eficiência e rapidez na resposta, gerando a inerente reação da população em contactar 

prontamente os bombeiros em situação de emergência. 

Quanto ao agente extintor utilizado em 46,88 % dos casos foi empregue uma agulheta pelos bombeiros e 

nos restantes 40,50 % foram usados outros meios. O uso de 1 extintor foi o meio de extinção mais 

frequentemente usado pelos ocupantes, ou bombeiros, com uma significativa percentagem de 23,18 % das 

ocorrências. O recipiente com água correspondeu, seguidamente, a 21,97 % dos casos.  

A maior percentagem das ocorrências em edifícios de habitação aconteceu nos horários de preparação 

das refeições, influenciados evidentemente pelas ocorrências com origem na cozinha, associadas com causas 

acidentais e descuidos na preparação das refeições, com 24,06 % dos casos a surgirem no fogão, fração 

ligeiramente mais reduzida que no estudo 96-06.  

Relativamente ao grau de incidência de ocorrências no centro histórico esta diminuiu devido, certamente, 

à redução de população residente nestas regiões, bem como a possíveis consequências benéficas da 

reabilitação urbana que vem ocorrendo nestes locais. Contudo, continuam a ser os que apresentam os 

maiores índices de risco de incêndio. Por esta razão, deveria ser pensada uma estratégia própria e bem 

definida para a prestação de socorro ao centro histórico do Porto, que é património da humanidade. 
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5 Conclusões e estudos futuros 

De seguida serão apresentadas as conclusões a que se foi chegando aquando da análise das várias 

temáticas que compõem a dissertação e, também, se indicam alguns estudos futuros.  

No que diz respeito aos incêndios em Centros Urbanos Antigos pode-se afirmar que os estudos elaboram 

os diagnósticos das condições de segurança sem contudo fazerem uma caracterização pormenorizada do 

objeto de estudo. Desta forma, resultam medidas generalistas, ou princípios, sem detalhe ao nível do edifício 

e verifica-se a aplicação de modelos de simulação do desenvolvimento de incêndios em edifícios, mas não se 

aprofunda esta metodologia, pelo que não se obtêm dados que possam influenciar a definição de medidas de 

segurança. 

Constata-se que o desenvolvimento de ações de análise e quantificação do risco continuam a ser 

praticamente nulas, encontrando-se a quantificação do risco de incêndio, à escala dos núcleos urbanos 

antigos, ainda numa fase muito embrionária, sendo que o caminho a seguir será o recurso à engenharia de 

segurança para se obterem resultados aceitáveis, baseada em regulamentação exigencial e não prescritiva, 

como a que temos.  

A atual legislação de SCIE é muito pouco flexível quanto às soluções permitidas, impondo por isso 

limitações muito fortes que se refletem, inclusive, na conceção arquitetónica dos edifícios e, por outro lado, a 

sua capacidade de resposta aos desafios colocados pelo aparecimento de novas tecnologias e materiais é 

muito limitada, não sendo incorporados rapidamente os avanços científicos que vão ocorrendo. 

A legislação deveria definir os casos em que será obrigatório o estudo de segurança contra incêndio em 

edifícios existentes. Também deveria impor os limites dessas intervenções, pois caso não exista um critério 

aplicar-se-ão as medidas possíveis, que poderão ser diferentes de caso para caso sem qualquer fundamento 

técnico. 

Como não se obtém um valor, ou indicação quantitativa sobre a real eficácia das medidas aplicadas não é 

possível saber com precisão qual o nível de segurança atingido e, por conseguinte, as margens de segurança 

serão necessariamente maiores o que as torna muito mais onerosas, como se tem demonstrado em vários 

estudos. 
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Estando esta legislação baseada em conceitos que não traduzem da forma mais real o risco dos edifícios, 

conclui-se naturalmente que é necessário alterar a legislação em causa, estabelecendo uma transição entre a 

regulamentação prescritiva e a exigencial e considerando que tal deve ser feita de forma faseada, como tem 

ocorrido nos diversos países que encetaram essa transformação, à medida que se vai desenvolvendo uma 

engenharia de segurança ao incêndio (ESI).  

A inquestionável necessidade de reabilitação de muitos dos edifícios existentes e o facto da aplicação da 

atual legislação a esses edifícios ser um exercício de difícil execução, nem sempre bem sucedido, tornam 

imprescindível a procura de uma alternativa que permita encontrar soluções mais adequadas a um edificado 

que importa preservar. 

O MARIEE, do ponto de vista conceptual e da formulação matemática que o suporta, pretende ser uma 

alternativa à atual legislação, eliminando a subjetividade caraterística desta. Pretende, ainda, conseguir 

encontrar soluções que conduzam a uma relação custo/benefício, tendo presente as condições reais do 

edificado que vai ser intervencionado. 

Após o estudo estatístico das ocorrências de incêndios na cidade do Porto e considerando o conjunto de 

todos os resultados, começa a ser possível delinearem-se modelos e sistemas mais concretos de estudo 

destes problemas, com rigor, realismo e de forma cuidada, permitindo uma investigação acerca das causas, 

consequências e circunstâncias envolventes destas ocorrências, para uma prevenção e ação cada vez mais 

eficiente e eficaz.  

De uma forma geral, o presente estudo permitiu confirmar e consolidar algumas referências e 

considerações sobre várias medidas a implementar, ou reforçar na cidade do Porto, por forma a existir uma 

melhoria do conhecimento quanto à dinâmica dos incêndios urbanos, permitindo uma mais eficiente e eficaz 

intervenção e prevenção.  

Estas medidas consideram: 

 a implementação de um sistema de recolha e análise de dados dos incêndios urbanos; 

 o reforço da formação dos elementos de comando e chefia dos bombeiros quanto à determinação 

das causas de incêndio; 
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 o investimento na sensibilização para redução do número de falsos alarmes e infundados e para a 

adoção de medidas preventivas nas habitações de forma a limitar o risco de incêndio; 

 a intervenção nas freguesias do centro histórico para melhorar as condições físicas das habitações 

e suas instalações técnicas e a sensibilização dos seus residentes para os cuidados preventivos e 

eventual intervenção prévia. 

Quando se aborda a SCIE sob a perspetiva da sustentabilidade chega-se às seguintes conclusões: 

 A segurança contra incêndios pode ser considerada "verde" devido aos recursos naturais que 

salva, quando evita incêndios; 

 Os sistemas de certificação de sustentabilidade não oferecem incentivos para incorporar a 

segurança contra incêndios; 

 O aumento da utilização de materiais reciclados pode causar problemas no futuro, 

especificamente, em relação à reação ao fogo dos materiais; 

 Os especialistas em sustentabilidade têm falta de conhecimentos sobre a segurança contra 

incêndios, resultado de não estarem envolvidos com a legislação específica; 

 Os bombeiros não têm conhecimento do que torna os edifícios sustentáveis diferentes, devido à 

falta de interação e experiência com os mesmos; 

 Não existe nenhum mecanismo que registe os incêndios ocorridos nos edifícios sustentáveis. 

Nos países onde incidiu a pesquisa não existem sistemas de registos de incêndios que recolham dados 

referentes a incêndios em edifícios sustentáveis e, a não ser que sejam feitas mudanças, será difícil 

contabilizar esses dados. 

Para lidar com a falta de informações relativas a incêndios em edifícios sustentáveis, ou em elementos de 

construção sustentável, especialmente quando são certificados, é necessário efetuar uma alteração nos 

sistemas de relatórios, um pouco por todo o mundo.  

Por outro lado, será necessário complementar a formação dos corpos de bombeiros para que possam 

estar familiarizados com estes elementos e insiram nos seus relatórios estas ocorrências. 
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O objetivo é conseguir uma base de dados relevante e representativa para se poderem tirar conclusões 

quanto à influência que a construção sustentável tem, ou não, na evolução dos incêndios urbanos. 

Existem alguns estudos publicados sobre esta temática mas a maioria apenas refere "questões ou 

preocupações" com o desempenho da construção sustentável face aos incêndios, sem quantificarem os 

verdadeiros impactos, ou as análises de risco. 

Para suprir esta falta de estudos que incorporem elementos de segurança contra incêndios nos sistemas 

de classificação de sustentabilidade deve ser incentivado um maior esforço por parte das agências de 

classificação e feita uma revisão da legislação. 

A fim de promover a segurança contra incêndios em edifícios sustentáveis devem ser seguidos os 

seguintes pontos: 

 Adotar uma definição de edifício sustentável como uma prática que reduz o impacto negativo de 

um edifício no meio ambiente e na saúde humana, através da redução da utilização de recursos 

naturais, bem como garantir a segurança contra incêndios adequada, de modo a criar um local 

verdadeiramente sustentável. Esta definição de edifício sustentável difere das definições existentes 

por incluir o aspeto da segurança contra incêndios. Um edifício em chamas tem um imenso 

impacto sobre o meio ambiente, quer pelos recursos naturais desperdiçados, quer pelas emissões 

nocivas, tais como o monóxido de carbono. Por isso, é correto dizer que a segurança contra 

incêndios é uma prática “verde” e que deve ser reconhecida como tal; 

 Os sistemas de classificação da sustentabilidade deviam incorporar a segurança contra incêndios 

nas suas avaliações e podem-no fazer de duas maneiras: adicionando uma nova secção, ou 

fazendo uma revisão dos sistemas existentes; 

 Educar os especialistas de segurança contra incêndios e os bombeiros sobre a construção 

sustentável e os potenciais conflitos que se possam encontrar. Esta educação pode passar por um 

programa nacional de formação para corpos de bombeiros, em que a aplicação de métodos de 

combate a incêndios em edifícios tradicionais possa ser avaliada nos edifícios sustentáveis, bem 

como incorporar na formação dos especialistas as especificações e preocupações da construção 

sustentável; 
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 O projeto de edifícios sustentáveis deve ser o mais integrado possível, isto é, deve existir uma 

grande coordenação entre todas as especialidades, uma vez que o que se pretende é um edifício 

de elevado desempenho. Esta abordagem tem mostrado que os conflitos existentes entre as várias 

especialidades podem ser grandemente minorados desde que os técnicos estejam informados 

sobrem estas questões; 

 Integrar a construção sustentável e os respetivos materiais na regulamentação de segurança 

contra incêndios. Embora seja uma tarefa que pode demorar algum tempo, seria útil que aquando 

da revisão da legislação fosse aproveitada a oportunidade para proceder a estas alterações; 

 Desenvolver um sistema de registo nacional que contabilize os fogos urbanos de uma maneira 

uniforme (como foi referido no capítulo da estatística, isto não existe) e onde possa também ser 

discriminado se a ocorrência foi em edifícios sustentáveis; 

 Até ao momento não existe a nível internacional nenhum método de registo de incêndios em 

edifícios sustentáveis, isto pode dever-se ao facto de estes edifícios serem mais seguros, ou 

porque representam uma pequena percentagem das ocorrências e, portanto, não terem 

expressão; 

 Em todo o caso a construção sustentável está a crescer e vai continuar no futuro, pelo que ao 

incorporar-se nos registos os incêndios neste tipo de edifícios os especialistas serão capazes de 

olhar para os números e verificar se existe uma tendência para que ocorram mais incêndios nos 

mesmos. ou nos edifícios tradicionais, e com isso tirar conclusões sobre se ocorrem problemas de 

segurança contra incêndios na construção sustentável. 

Como se pode perceber, estas matérias estão pouco estudadas sendo necessário desenvolver trabalhos 

futuros tais como: 

 Desenvolver uma lista das caraterísticas dos incêndios em elementos sustentáveis, para avaliar o 

seu desempenho, (por exemplo, a toxicidade, a propagação das chamas, o desenvolvimento do 

fumo, o impacto nas operações de extinção, etc.);  

 Rever os sistemas de classificação de sustentabilidade para compreender a implicação que os 

incêndios têm nos objetivos de classificação, ou nos requisitos de conformidade; 
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 Desenvolver um conjunto de objetivos de sustentabilidade e de desempenho de segurança 

(quantitativos, se possível). Isto é necessário para avaliar o desempenho combinado; 

 Compilar informações e pesquisas de estudos e investigações existentes, que digam respeito à 

incorporação de segurança no edifício e à segurança contra incêndio como elementos explícitos 

nos índices de construção sustentável, identificando lacunas e áreas de pesquisa necessárias, 

identificadas nesses relatórios; 

 Desenvolver uma abordagem inicial de classificação de risco da construção sustentável face à 

construção convencional, do género: “maior que”, “equivalente a “, “menor que “, baseada numa 

primeira instância no julgamento de especialistas. 

Um dos objetivos iniciais desta dissertação era desenvolver indicadores de sustentabilidade que incluíssem 

a dimensão de SCIE para o sistema de classificação SBToolPT®, mas como se pode constatar pelos 

resultados apresentados na dissertação, esse objetivo não foi atingido, e isto devido à falta de informação que 

existe nesta área. Será necessário, portanto, desenvolver uma nova secção, ou fazer uma revisão dos 

sistemas existentes. 

Os sistemas existentes podem fazer uma classificação dos materiais incorporados nas medidas passivas, 

ou ativas de SCIE, no entanto, não é essa abordagem que se pretende, isto é, pode-se classificar do ponto de 

vista da sustentabilidade os componentes de um SADI, a central de deteção, os detetores de fumo, ou calor, 

os alarmes sonoros e as cablagens, mas dessa forma não se faz uma classificação de todo o sistema e qual a 

sua contribuição para o aumento de segurança do edifício face a um incêndio. 

Para que esta meta seja atingida, primeiro há que desenvolver um método de análise de risco de incêndio 

que estabeleça qual o nível de risco existente, depois, numa segunda fase, deve-se definir qual o risco 

aceitável e somente após essas atividades se deverão aplicar as medidas necessárias, passivas, ou ativas, 

com o intuito de se atingir esse risco aceitável. Este patamar claramente pode ser atingido de várias maneiras 

e, no nosso entender, será a classificação de sustentabilidade que fará a diferença, pois dará indicações de 

quais medidas serão mais sustentáveis, quer seja do ponto de vista ambiental, social ou económico. 

O desenvolvimento desta metodologia poderá ser realizado em futuros trabalhos de maior profundidade, 

podendo apoiar-se nos estudos agora desenvolvidos. O enquadramento deste trabalho e a necessidade de se 
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terem de dar os passos que agora foram dados implica que a mesma não tenha espaço nem tempo neste 

estudo. 

Um outro objetivo era a elaboração de um guia de apoio aos projetistas na execução de projetos, ou obras 

de reabilitação tendo em consideração a SCIE e a sustentabilidade, com vista a esse fim toda a dissertação 

poderá ser usada como guia. 

Na utilização da dissertação como guia de apoio será apresentado um caso de estudo que consiste num 

quarteirão do centro histórico do Porto, o Quarteirão de São João. 
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Anexos 

1 Anexo A – Ficha mensal de recolha de dados 

Neste anexo é apresentada a ficha modelo utilizada na recolha e tratamento da informação nos 72 meses 

que constituem o período de 6 anos de análise a que este relatório se refere, através da informação 

disponível nos relatórios de ocorrências existentes no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto. 

Quadro 213 - Ficha mensal de recolha de dados 
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2 Anexo B – Ficha de dados do período em análise 

Neste anexo é apresentada a ficha modelo utilizada para recolha dos dados dos registos existentes num 

dos meses do período em estudo, a título exemplificativo.  

Este procedimento foi repetido para os vários meses que este estudo trata. 
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Quadro 214 - Ficha de dados do período em análise 
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1401 4717/07 1 Seg 02:15 02:20 00:05 04:10 partic

Rua do 

Engenheiro 

Machado Vaz

214 3º Hab 11 Paranhos Habitação I 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Indeterminada
Aparelho 

Elétrico
0

Fogo no 

Quadro 

eletrico

1401 4726/07 2 Ter 08:35 08:40 00:05 10:40 122 Rua do Belomonte 2 S. Nicolau Habitação I 2 8 0 0 0 0 0 0 Bombeiros Agulhetas 1 Indeterminada Hall
Outros 

Objetos
0

Fogo em Caixa 

de Escadas

1401 4737/07 4 Qui 15:20 15:25 00:05 17:00 112
Rua do Cerco do 

Porto
893 Campanhã Habitação I 1 4 0 0 0 0 0 0 Bombeiros

Agulhetas/

Extintores
1

Instalação 

Elétrica

Aparelho 

Elétrico
Quarto

Outros 

Objetos
0

Fogo em 

Cobertor 

Eletrico

1403 4778/07 4 Qui 19:43 19:55 00:12 20:55 SADI Rua D. João IV 169 Bonfim

Comerciais 

e Gares de 

Transporte

VII 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Infundada 0

Alarme 

Infundado 

(SADI)

1401 4741/07 5 Sex 10:28 10:30 00:02 10:45 partic Rua de Cervantes 21 4º Esq Cedofeita Habitação I 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Acidental
Aparelho 

Elétrico
Cozinha 0

Foco de 

Incêndio numa 

Tomada 

Eletrica

1401 4747/07 5 Sex 23:58 00:02 00:04 00:30 112 Rua da Aliança 438 Paranhos Habitação I 3 13 0 0 1 3 0 0 0 0 Infundada 0
Alarme 

Infundado

1401 4748/07 6 Sab 01:49 01:53 00:04 03:25 partic
Rua de Barão 

Forrester 
926 Cedofeita Habitação I 1 4 0 0 0 0 0 0 Bombeiros Agulhetas 1 Indeterminada Lareira Sala

Outros 

Objetos
0

Foco de 

Incêndio numa 

salamandra

1401 4755/07 6 Sab 21:58 22:04 00:06 22:40 partic
Rua de Pedro 

Homem de Mello
409 Aldoar Habitação I 3 13 0 0 1 5 0 0 0 0 Infundada 0

Alarme 

Infundado

1401 4777/07 9 Ter 20:01 20:10 00:09 20:30 partic
Travessa do 

Pinheiro Grande
75 Campanhã Habitação I 3 13 0 0 0 0 0 0 Bombeiros Agulhetas 1 Indeterminada 0

Foco de 

Incêndio em 

Casa Devoluta

1401 4779/07 10 Qua 01:11 01:18 00:07 01:20 112
Rua de S. Roque 

da Lameira
2431 Bonfim Habitação I 3 13 0 0 1 4 0 0 Bombeiros Agulhetas 1 Indeterminada 0

Foco de 

Incêndio em 

Casa Devoluta

1404 4789/07 11 Qui 17:20 17:25 00:05 18:15 112 Rua do Amial 292 Paranhos 1 4 0 0 0 0 0 0 Bombeiros Indeterminada
Aparelho 

Elétrico
0

Fogo em 

contentor do 

lixo

1401 4790/07 11 Qui 18:45 18:50 00:05 19:10 partic

Largo da 

Maternidade de 

Júlio Dinis

N 22 Ent-

3
1º Dto Massarelos Habitação I 3 13 0 0 0 0 0 0 Acidental

Aparelho 

Elétrico
Cozinha 0

Fumo dentro 

do forno

1401 4792/07 11 Qui 20:49 20:55 00:06 22:45 112
Rua de Gomes 

Leal
93 4º Dto Bonfim Habitação I 3 13 0 0 1 5 0 0 Bombeiros Agulhetas 2 Indeterminada Sala

Outros 

Objetos
0

Foco de 

Incêndio em 

habitação

1401 4795/07 11 Qui 22:35 22:40 00:05 23:45 112
Rua Henrique 

Alves Costa
54 1º Esq Ramalde Habitação I 1 7 0 0 1 4 0 0

Instalação 

Elétrica

Aparelho 

Elétrico
Cozinha 0

Foco de 

Incêndio em 

Esquentador

1405 4625/07 12 Sex 09:21 09:24 00:03 09:35 partic
Avenida da 

França
434 Cedofeita

Hospitalare

s e Lares de 

Idosos

V 3 13 0 0 1 4 0 0 Residente Acidental
Aparelho 

Elétrico
Cozinha 0

Foco de 

Incêndio na 

Cozinha

1401 4798/07 12 Sex 12:18 12:20 00:02 14:10 112 Rua da Bainharia 165 Sé Habitação I 3 10 0 0 0 0 0 0
Sem 

intervenção
Acidental 0

Reconhecime

nto a um 

edifíc io

1500 4810/07 13 Sab 11:45 11:50 00:05 12:05 112
Rua 4 do Bairro de 

S. Vicente Paulo
123 Campanhã Habitação I 3 12 0 0 0 0 0 0 Residente Extintor 1 Acidental

Aparelho 

Elétrico
Cozinha

Outros 

Objetos
0

Foco de 

Incêndio na 

Cozinha

1500 4811/07 13 Sab 12:16 12:20 00:04 12:40 partic Rua de Júlio Dinis 947 4º Cedofeita Habitação I 3 13 0 0 0 0 0 0 Residente Indeterminada
Aparelho 

Elétrico
Cozinha

Outros 

Objetos
0

Foco de 

Incêndio na 

Cozinha

1401 4841/07 14 Dom 08:21 08:29 00:08 09:00 partic
Avenida de Vasco 

da Gama

Bl 7 Ent 

127 

Casa 41

3ª Ramalde Habitação I 3 12 0 0 1 6 0 0 Bombeiros Agulhetas 1 Indeterminada Quarto
Outros 

Objetos
0

Foco de 
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quarto
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3 Anexo C – Caso de Estudo 

3.1 Caraterização do edificado antigo do Porto 

Como a maior representação do edificado do Centro Histórico do Porto, que é a zona onde irá incidir este 

estudo, são os edifícios ditos “burgueses do Porto” são esses que irão ser aqui trabalhados e, também, 

porque restam muito poucos exemplares de edifícios medievais e os que existem já estão muito alterados, ou 

modificados pelos ditos burgueses.  

O Centro Histórico do Porto - Património da Humanidade. 

O Porto, no seu Centro Histórico, que corresponde essencialmente ao casco medieval, é sobretudo uma 

cidade de matriz espontânea, com ruas de traçado determinado pela topografia e com quarteirões de forma 

orgânica, que preenchem densamente o tecido interior à muralha gótica do século XIV. 

Encontramos ruas estreitas e tortuosas justificadas pela topografia e pela necessidade de economia de 

espaço, que se ajustavam às necessidades de defesa e de comércio da população urbana da época. 

É a partir do Renascimento que a cidade começa a ser projetada em moldes diferentes, aceitando a 

cidade medieval, e introduzindo-lhe um enorme valor acrescentado do ponto de vista monumental, 

paisagístico e estético. 

Com o barroco e, de forma mais evidente com o neoclássico, durante o século XVIII o Porto adota um 

sistema extensivo, rigoroso e eficaz de imposição do desenho arquitetónico, alicerçado na vontade da 

composição de um cenário urbano dotado de unidade e equilíbrio, que permitia atenuar o contraste entre as 

velhas construções populares e as grandes obras civis e religiosas, que então dominavam a imagem do 

burgo. 

Com o século XIX e as profundas transformações económicas e sociais que ocorreram no Porto, de acordo 

com a ideologia liberal triunfante, os projetos de arquitetura programada são abandonados e cada proprietário 

adquire a liberdade de poder fazer o que melhor lhe aprouver, incluindo demolições, acrescentos e alterações 

de qualquer tipo. (Loza, 1999) 

Na cidade do Porto a investigação desenvolvida em torno do seu património edificado tem permitido 

constatar a existência de uma significativa sistematização no sistema construtivo das suas casas (Fernandes, 
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1999,Teixeira, 2004), que se traduz num certo grau de “homogeneidade”, quer tipológica, quer construtiva 

das mesmas. 

Pese embora este facto, a evolução registada na cidade do Porto no período compreendido entre os 

séculos XVII e XIX teve naturais reflexos na tipologia das suas habitações. Assim, e adotando a classificação 

proposta por Barata Fernandes (Fernandes,1999), os edifícios mais comuns no centro histórico e que 

necessitam de maiores intervenções incluem-se numa das seguintes tipologias: a) casa mercantilista (século 

XVII); b) casa iluminista (século XVIII); e c) casa liberal (século XIX) (Figura 35). 

 

Figura 35 - A evolução construtiva da casa burguesa do Porto; a) Casa mercantilista (séc. XVII); b) Casa iluminista (séc. XVIII); c) asa liberal (séc. 

XIX) (adaptado de Póvoas) 

A tipologia do edificado 

Os edifícios destinados à habitação que hoje encontramos na zona histórica do Porto são, 

maioritariamente, provenientes dos séculos XVIII e XIX. É no entanto possível encontrar nesses edifícios 

estruturas anteriores que poderão ter origem em construções medievais. 

Tratam-se geralmente de edifícios que, na sua origem, foram concebidos para habitação unifamiliar, 

transformando-se depois em edifícios compartilhados por várias famílias, geralmente uma em cada andar, 

mas em muitos casos, comportando um excedente de famílias que acabam por viver num só compartimento, 

frequentemente interior, sem ventilação nem luz natural, sem água e sem espaço suficiente para a vida dos 

moradores.  
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Os prédios de habitação são normalmente construídos sobre uma matriz cadastral que vem da idade 

média, em que os lotes têm geralmente 5 a 6 metros de frente, com profundidades muito variáveis que 

podem atingir os 20 metros. 

Com estas dimensões, com um número de pisos que vai dos 3 aos 8 e com uma coluna de escadas 

central os compartimentos resultantes são profundos, estreitos, ficando bem iluminados os que se encontram 

junto à fachada e mal iluminados todos os outros. 

Muitas vezes a métrica primitiva é alterada no século XIX com o acrescento de construção para as 

traseiras. (Figura 36) 

 

Figura 36 - Modelo construtivo, exemplo da casa correspondente ao Século XIX. (adaptado de Póvoas) 

Esta matriz cadastral contribui de forma decisiva para a imagem urbana do Porto, sendo notável, por 

exemplo, a impressão que pode ser causada pelos telhados observados de pontos elevados, construída por 

milhares de pequenos prismas cerâmicos com uma grande expressão de conjunto. (Loza, 1999). 

O modelo construtivo (Figura 37) complementado pelas suas variantes pretende constituir uma síntese da 

caracterização do sistema construtivo das casas burguesas do Porto, concebida a partir da informação 

recolhida em numerosos levantamentos elaborados num âmbito académico, praticamente confinados à área 

histórica do Porto e baseados numa amostragem aleatória de casos de estudo. 
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Figura 37 - Esquema dos elementos mais representativos da Casa Burguesa do Porto (axonometria adaptada de desenho original 

do Arq. Nuno Valentim) 

Nas ruas mais pobres e também mais antigas são frequentes as construções de raiz medieval que 

utilizam principalmente a taipa de madeira para a estrutura e compartimentação da casa. 

Essa estrutura cheia de tijolo maciço é sempre finalizada com um recobrimento total de rebocos que 

aderem às madeiras, beneficiando de entalhes que o carpinteiro produz em toda a superfície de contato das 

suas peças com as argamassas. 

Com muita frequência encontramos casas com piso térreo em granito, mas com os andares superiores 

integralmente em taipa, por vezes até aos 5 pisos. 

Com a madeira utilizada, normalmente de castanho, realizavam-se estruturas verticais e horizontais 

solidárias, com travamentos em cruz de “Santo André”, ligando soalhos e fachadas com as paredes 

interiores, a “gaiola”, contribuindo para a melhoria da elasticidade e estabilidade dos edifícios, solução esta, 

que lhes permitiu a sua persistência ao longo dos séculos de assentamentos e abalos, (Figura 38). 

Legenda 
1- Trapeira 

2- Chaminé 

3- Madeiramento do telhado 

4- Claraboia simples de duas águas 

5- Claraboia simples estrutural de gomos 

6- Algeroz (caleira) 

7- Rodapé 

8- Cornija (beirado) 

9- Porta interior 

10- Vigamento do pavimento 

11- Soalho 

12- Escadas de madeira 

13- Janela de peito de batente exterior 

14- Janela de sacada de batente 

15- Porta exterior 

16- Platibanda 

17- Guarda de varanda em ferro 

18- Azulejos 

19- Pináculo 

20- Elementos singulares em pedra (óculos, 

cornijas, gárgulas, mísulas, etc) 

 

 

 

Legenda 
21- Trapeira 

22- Chaminé 

23- Madeiramento do telhado 

24- Claraboia simples de duas águas 

25- Claraboia simples estrutural de gomos 

26- Algeroz (caleira) 

27- Rodapé 

28- Cornija (beirado) 

29- Porta interior 

30- Vigamento do pavimento 

31- Soalho 

32- Escadas de madeira 

33- Janela de peito de batente exterior 

34- Janela de sacada de batente 

35- Porta exterior 

36- Platibanda 

37- Guarda de varanda em ferro 

38- Azulejos 

39- Pináculo 

40- Elementos singulares em pedra (óculos, 

cornijas, gárgulas, mísulas, etc) 
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Figura 38 - Travamentos “Cruz de Stº André”. (adaptado de Rodrigues, 2009) 

No Centro Histórico do Porto deparamo-nos com uma construção intensiva, destinando-se normalmente 

os rés-do-chão a lojas comerciais, pequenos armazéns, estabelecimentos de restauração e bebidas, e os 

andares superiores a habitação ou serviços. 

O mecanismo de degradação 

Estes edifícios são caracterizados por estruturas portantes de granito, muito envelhecidas e solicitadas, 

com soalhos e telhados em estrutura de madeira, cobertos a telha cerâmica tipo marselha, com caixilharias 

de madeira e grades de ferro. Normalmente com grandes beirais que procuram desviar as chuvas do plano 

das fachadas, construídos e reconstruídos ao longo dos séculos, depois de muitas décadas de abandono 

encontram-se num estado de degradação muito avançado. 

Sem cuidados com as coberturas, as águas infiltram-se fragilizando as madeiras e os estuques. Quando as 

coberturas perdem a sua eficácia as próprias paredes estruturais em granito vão perdendo a coesão que lhes 

é conferida pelas argamassas de saibro, sofrendo a lavagem erosiva das águas escorrentes. 

Raramente se encontram na meação das casas paredes de pedra que sejam construídas com silhares 

aparelhados de boa dimensão e de assentamento suficientemente regular para resistirem à perda dos 

ligantes. 

Degradadas as coberturas degradam-se os pavimentos e as paredes que, ficando expostas e sujeitas aos 

esforços do vigamento desestabilizado, acabam também por se deformar e, em muitos casos ruir. 
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As escadas, sempre em madeira, sofrem o mesmo processo, por vezes de forma ainda mais acelerada 

em consequência das infiltrações sofridas através das claraboias, (Loza, 1999). 

De referir que muitas das casas se perderam pelo abandono a que foram votadas ao longo dos últimos 

séculos e por pertencerem a pessoas de extratos sociais mais desfavorecidos. Ainda assim, têm-se salvo um 

grande número que escapou a períodos alargados de abandono, ainda que seja necessário recorrer a 

próteses metálicas, ou substituição de muitas das peças originais. 

Os Métodos e os Materiais 

O granito e o Porto fundem-se. 

O granito é o solo e o subsolo da cidade é também a pedra de construção das torres e igrejas, das 

muralhas, das ruas e praças, dos cais. 

Melhor aparelhado aparece na muralha românica e depois gótica, bem como aparece na Sé medieval e, 

mais tarde, nas igrejas do barroco. 

Com aparelho mais tosco enche as paredes das casas para ser coberto por rebocos pintados.  

Aparece o granito à vista nas fachadas de algumas igrejas, nas muralhas e nos cais, mas nas casas, para 

além das molduras, aparece coberto, revestido, rebocado e pintado. 

De facto, nas casas, invariavelmente, o granito é rebocado, sendo depois pintado nuns casos e forrado a 

azulejos noutros. 

Mas é errada a ideia, muito difundida, de que no Porto toda a construção é de granito. 

Muitas vezes não é. Com muita frequência encontramos, sobretudo nas construções anteriores ao século 

XVIII, paredes interiores e exteriores e até prédios quase inteiros construídos sem granito, (Loza, 1999). 

De seguida far-se-á uma descrição detalhada, baseada em Pires (2008), dos materiais mais usados na 

construção da casa burguesa do Porto. 

A finalidade desta descrição, além de apresentar os materiais, servirá também para que os mesmos 

possam ser analisados sob a perspetiva da segurança ao incêndio, nomeadamente na vertente da reação ao 

fogo, e quando não cumpram os requisitos legais, ou não respeitem os princípios da segurança, possam ser 
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substituídos por outros adequados, ou tratados de forma conveniente, conferindo-lhes a necessária 

segurança, sem no entanto se desvirtuar a construção original que se pretende manter. 

Este desiderato, embora seja contraditório, vai fazer com que se procurem soluções que permitam manter 

os elementos originais e lhes confiram a segurança necessária.  

a) Pedra 

No Porto a pedra é sobretudo constituída por granitos, devido à abundância destes na cidade. Para a 

construção era eleito o granito azul, sendo mais duro para a alvenaria ordinária a ser revestida pelo reboco, e 

o granito amarelo em lancis de portas e janelas, nas sacadas, pilastras, frisos, cimalhas e outros elementos 

decorativos, por ter uma maior trabalhabilidade. 

b) Madeira 

O outro constituinte base, a madeira, é o material mais utilizado na construção de edifícios antigos. Tal 

sucedeu devido a alguns fatores tais como: o facto de a madeira ser o único material, além do ferro, com 

capacidade para funcionar à tração; a sua abundância; o seu fácil transporte e trabalho. 

Comparativamente com as alvenarias de pedra apresenta-se mais deformável, ligeira e económica. 

Existem no entanto aspetos em que a madeira apresenta inconvenientes, como a sua fácil combustão e a 

sua fraca durabilidade influída pela sua exposição às agressividades do clima, ou pela ação nociva dos 

agentes xilófagos. 

É necessário madeira seca e isenta de seiva para que não se verifique o empenamento e apodrecimento 

das peças. 

O melhor modo de evitar a expansão da madeira por absorção de água e a sua retração por secagem 

consiste na proteção da superfície exterior por meio de pintura, ou envernizamento. 

Como principal elemento de madeira edificante deste tipo de construção apresenta-se o toro, ou tronco de 

madeira de carvalho, de castanho, ou de riga (pau rolado). Na execução de coberturas os paus rolados são os 

principais constituintes surgindo sobre a forma de fileiras, madres, frechais e contrafrechais. 
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c) Gesso 

É um material que adere mal à pedra, ainda pior à madeira e agride o ferro, oxidando-o. 

A adição ao gesso de uma cola forte, ou gelatina, garante uma massa de grande dureza e com capacidade 

para ser trabalhada, podendo ser usada como acabamento simples, ou em motivos decorativos. 

Tanto nos edifícios antigos como atualmente a sua aplicação limita-se praticamente à execução de 

estuques e à composição de determinados tipos de betumes e tintas. 

d) Cal 

Aparece como um dos primeiros ligantes da construção e, atualmente, ainda é considerada a alternativa 

mais económica e mais eficaz no que refere ao seu uso em determinadas ocasiões. 

Antes de ser usada como ligante foi utilizada já com fins decorativos, utilização esta que se manteve até à 

atualidade. 

Nas construções tradicionais a cal constitui o principal ligante das argamassas, servindo ainda como um 

dos principais corantes usados nos diversos tipos de tintas. 

e) Areia 

Na construção tradicional, a areia é atualmente, um dos principais agregados para a confeção de 

argamassas. A sua qualidade é de elevada importância. 

A combinação adequada da granulometria e morfologia dos diferentes tipos de areia constitui um fator 

fundamental para a definição das características de plasticidade, resistência, durabilidade e aderência das 

argamassas. 

f) Argamassas 

Designam-se por argamassas todas as misturas resultantes da junção de três componentes: um inerte, 

que pode ser areia, ou pó de pedra; um ligante, como a cal, o gesso, a argila, ou o cimento; e água, para a 

formação da pasta. 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos 

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 267 de 404 

“As argamassas são (…) utilizadas no assentamento e revestimento de alvenarias, funcionando como 

proteção necessária das suas superfícies e contribuindo, pela sua plasticidade, para a expressão estética dos 

edifícios.” (Teixeira, 2006). 

As argamassas à base de cal são compatíveis com todos os tipos de alvenaria e adquirem uma extrema 

dureza que garante a sua consistência durante séculos. “Quando utilizadas em rebocos, garantem boa 

aderência, grande capacidade de impermeabilização, permeabilidade ao vapor de água, resistência 

mecânica, elasticidade e durabilidade.” (Teixeira, 2006). 

Na cidade do Porto os trabalhos em estuque e o seu uso nas habitações sofreram um aumento 

considerável talvez nos finais do século XVIII, inícios do século XIX com a construção de tetos em fasquio. 

O facto do uso tardio deste material na cidade do Porto, onde tetos em madeira eram abundantes, deve-se 

provavelmente à riqueza em boas madeiras e a bons artífices, bem como à inexistência de pedreiras de 

calcário. 

g) Metais 

Como metais na casa burguesa do Porto recorreu-se fundamentalmente ao ferro, ao zinco e ao chumbo. 

Ferro 

O ferro apresenta-se como elemento metálico predominante na construção das casas burguesas do Porto. 

Quando forjado, ou fundido, era aplicado na execução de grades, guarda corpos de varandas, ferragens, 

canalizações, caixilhos de lanternins e elementos decorativos. 

Em caleiras, algerozes, rufos e no revestimento de empenas de fachadas de pisos recuados, águas 

furtadas e claraboias aparecia sobre a forma de chapa zincada. 

Zinco 

O zinco também está presente na casa burguesa através da sua aplicação na zincagem de elementos em 

ferro, ou na constituição da liga de elementos em latão. Não teve utilização direta no seu estado puro devido 

ao seu elevado custo. É usado, contudo, na utilização de lâminas, ou chapas de zinco, sobretudo no 

revestimento de algerozes, trapeiras, claraboias e em diversas formas de rufos. 
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Chumbo 

O chumbo é usado para chumbar, fixar peças de ferro a peças de cantaria, ou é usado sob a forma de 

lâminas em diversos tipos de rufos e revestimentos. Também é utilizado em canalizações de águas correntes, 

gás, ou esgotos. 

h) Elementos Cerâmicos 

Outro tipo de materiais empregues são os elementos cerâmicos, nomeadamente, as telhas, os azulejos e 

as manilhas de barro, ou grés. 

Telhas 

As telhas têm como matéria-prima a argila. Durante o século XIX a telha romana e a telha mourisca foram 

substituídas em muitas situações pela telha Marselha, esta última de forma plana e com encaixes, que 

dispensava a utilização de argamassa de assentamento, permitindo maiores pendentes nas coberturas e um 

maior aproveitamento do seu vão. 

Azulejos 

Os azulejos são placas de barro, ou louça vidradas em uma das faces com uma única cor, ou de 

desenhos variados. Normalmente apresentam a forma quadrada, ou retangular, podendo ser de várias 

dimensões e pouca espessura. A boa aderência das argamassas é facilitada quer pelo tardoz, quer pelas 

juntas que não se apresentam vidradas. Estes materiais, que até ao século XIX foram sempre empregues no 

interior de edificações, passaram nesta altura a fazer parte, também, do revestimento de fachadas. Isto 

acontece devido à influência de emigrantes retornados do Brasil. 

Manilhas de barro ou grés 

As manilhas de barro, ou grés, aparecem como consequência da necessidade de criação de 

infraestruturas de esgotos para os espaços domésticos onde se construíam sanitários. Esses espaços situam-

se ao longo dos vários pisos e anexos à fachada de tardoz das casas de habitação corrente na cidade do 

Porto. 

Estas manilhas eram também utilizadas como condutas de águas pluviais, embutidas nas paredes das 

fachadas com platibanda e algeroz. 
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i) Vidro 

“O vidro é um composto de sílica, potassa ou soda e cal ou óxido de chumbo, transformados por fusão 

numa substância inorgânica, que na sua forma ordinária é transparente, brilhante, dura e quebradiça, apenas 

atacável pelo diamante, que a risca, e pelo ácido sulfúrico.” (Teixeira, 2006). 

A partir do século XVIII, nas casas do Porto, o vidro vai substituindo localizadamente muitos elementos da 

construção, tais como alguns elementos fixos de portas e elementos de fachada e cobertura, introduzindo por 

exemplo, lanternins, claraboias, ou vitrais fixos. 

j) Tintas 

O tratamento com pintura das superfícies exteriores de reboco, ou estuque, tem duas funções principais: 

criar uma barreira de proteção contra as intempéries, mais densa e uniforme que a do reboco e criar uma 

superfície esteticamente melhorada no sentido de valorizar o construído. 

As tintas são também meios de conservação de alguns outros materiais, tais como a madeira e o ferro. 

Apesar de não ser ainda percetível qual, ou quais os tipos de pintura mais utilizados nas casas do Porto, 

são apresentados de seguida quatro tipos de tintas, com base num estudo feito às próprias, assim como por 

descrição de antigos mestres das técnicas tradicionais de pintura. 

Tinta de cal: “A tinta de cal era aplicada na pintura de paredes de pedra ou rebocos, interiores e 

exteriores.” (Teixeira, 2006). 

Tinta de cola: Esta tinta era aplicada em rebocos interiores e preferencialmente nas madeiras de 

interior. 

Tinta de leite: “A tinta de leite era aplicada em rebocos interiores.” (Teixeira, 2006). 

Tinta de óleo: Esta tinta era aplicada nas paredes exteriores e interiores, na madeira e nos metais, 

geralmente o ferro. 

Sobre as pinturas a óleo podiam ser colocados vernizes para aumentar a sua preservação e brilho. 
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k) Asfalto 

“O asfalto aplicado na construção de habitações é obtido de uma mistura deste betume com calcário 

betuminoso reduzido a pó.” (Teixeira, 2006). 

Nas casas do Porto começa a ser utilizado na impermeabilização de paredes exteriores, no início do 

século XIX, apesar da sua aplicação na construção de habitações ter já sido iniciada anteriormente. 

Antes, era utilizado com outros fins, por exemplo, para preservar as madeiras da deterioração, 

lubrificando-as com óleo, ou alcatrão, quando parecia conveniente o emprego deste. 

l) Betumes 

Os betumes mais usados na construção da casa tradicional do Porto são: a massa de vidraceiro, o betume 

de canteiro e o betume de marceneiro. 

Massa de vidraceiro 

É utilizada na colocação dos vidros nos caixilhos de madeira, ou ferro (lanternins das claraboias), sendo 

também usado para betumar as superfícies das madeiras, tapar fendas e outras irregularidades, preparando-

as para receberem pintura de acabamento. 

Betume de canteiro 

“O betume de canteiro é usado para encher as falhas das pedras de cantaria e para unir lascas de 

maiores dimensões.” (Teixeira, 2006). 

Betume de marceneiro 

É usado também antes da aplicação da pintura e tem como objetivo cobrir as fendas da madeira, depois 

de trabalhada. 

3.2  Quarteirão de São João, no Centro Histórico do Porto, Património da Humanidade, na 

freguesia de São Nicolau. 

Seguidamente irá ser feita uma descrição do quarteirão usado como caso de estudo desta dissertação, o 

Quarteirão de São João. 
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Os elementos apresentados foram recolhidos do Documento Estratégico, Unidade de Intervenção – 

Quarteirão 13009, São João, Versão 2008-08-20, da Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana. 

  

Figura 39 – Vista do Quarteirão de São João, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

a) Considerações gerais 

A Unidade de Intervenção do Quarteirão de São João está inserida na área classificada como Património 

Mundial pela Unesco, o que implica a preservação do respetivo carácter e fisionomia. 

O quarteirão, composto por 27 parcelas, organiza-se segundo um eixo norte/sul e é delimitado a norte 

pela Travessa da Bainharia, a sul pela Rua do Clube Fluvial Portuense, a nascente pela Rua dos Mercadores e 

a Poente pela Rua de São João. 
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 Figura 40 – Estrutura Parcelar do Quarteirão de São João Fonte (Porto Vivo, SRU) 

b) Enquadramento urbanístico 

A unidade de intervenção de São João integra-se no eixo de ligação do sector comercial da Baixa e o 

sector turístico da Ribeira, não esquecendo que é uma das charneiras entre a cidade medieval e a cidade 

oitocentista. Demarca-se pela sua proximidade com a frente ribeirinha e acessibilidades para o exterior da 

cidade.  

O quarteirão em estudo distingue-se dos demais pela sua estrutura compositiva de alçado coordenado 

com o quarteirão que se lhe contrapõe, o quarteirão da Feitoria Inglesa. 
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O alçado da Rua de São João, o elemento de maior valorização urbana do quarteirão, caracteriza-se pelas 

construções posteriores ao desenho original dos alçados, acrescentos após o remate da cornija nos edifícios 

de acompanhamento e recuados em relação ao frontão nos edifícios de exceção. Este alçado é caracterizado 

também pela alternância entre pisos de varandas e pisos de janelas. 

O alçado da Rua dos Mercadores caracteriza-se pela quase ausência de pisos com varandas, devido à 

largura reduzida da rua, embora existam alguns recuados. 

Também pudemos encontrar valores significantes particulares, como a existência de capelas no interior 

das parcelas 18 e 20, assim como, azulejos datados nos finais do século XVIII nas escadas da parcela 18 e 

tetos decorativos em gesso e pintados nas parcelas 8, 12 e 18. A fachada da Rua dos Mercadores da parcela 

16 sofreu claramente uma justaposição em 1868 (data da alteração de fachada, Arquivo Histórico), sendo 

mesmo visível no R/C, 1º e 2º pisos a fachada antiga e as molduras das janelas trabalhadas em baixo relevo 

no granito. Esta fachada tem algum interesse pela sua singularidade. 

Os fatores dissonantes encontrados localizam-se sobretudo da Rua dos Mercadores e advêm de esta ser 

hoje em dia as “traseiras” da Rua de S. João. 

Globalmente, o quarteirão assume um elevado interesse arquitetónico e urbanístico podendo ser 

apontadas parcelas com valor patrimonial (conjunto das parcelas 6, 5, 4 e 3, parcela 16, parcela 18 e 

parcela 22).  

Para além dessas características comuns enunciadas em cima e afetando a imagem e estrutura 

significante do referido conjunto existem alguns fatores dissonantes que se impõem ao conjunto urbanístico, 

constituídos por elementos de equipamento (cabos elétricos) e marquises apostas às fachadas de algumas 

construções, sendo irrefutável a necessidade e urgência de intervir neste quarteirão para salvaguardar as 

suas características mais peculiares. 

As construções existentes não têm estacionamento no interior das parcelas, função essa limitada à Rua de 

São João e restantes arruamentos da malha urbana envolvente. No entanto, todo o sector urbano está 

abrangido pelos parques de estacionamento do Infante e Alfândega. Na envolvente próxima do quarteirão 

encontram-se estações STCP, ZH e Metro bem como 2 praças de táxi.  
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O quarteirão de São João está dotado de infraestruturas de abastecimento de água, de saneamento 

básico, de drenagem de águas pluviais, de distribuição elétrica, de telecomunicações e de gás, embora esta 

última ainda sem instalação interna nas parcelas. Nenhum edifício tem local próprio para armazenamento de 

lixo doméstico. 

Os arruamentos e espaços coletivos envolventes ao quarteirão apresentam pendentes entre os 6 graus na 

Rua de São João, 8 graus na Travessa da Bainharia, 8 graus na Rua dos Mercadores e 3 graus da Rua do 

Clube Fluvial Portuense.  

A Rua dos Mercadores e a Travessa da Bainharia foram abrangidas pelo Plano Piloto da Sé, tendo os seus 

arruamentos sido redesenhados e apresentando-se em bom estado: atualmente são em cubo de granito com 

lajetas ao centro da via, com sumidouros para a recolha das águas pluviais. A Rua da Bainharia e a Travessa 

da Bainharia apresentam larguras de vias bastante reduzidas, o perfil da Rua dos Mercadores varia entre os 3 

e 4,4m de largura, enquanto o perfil da Travessa da Bainharia tem aproximadamente 4,5m de largura. Por 

outro lado, os passeios e arruamentos da Rua do Clube Fluvial Portuense e da Rua de São João estão 

bastante degradados necessitando de intervenção. Neste troço a Rua do Clube Fluvial Portuense comporta 

tráfego de veículos pesados, apesar de não ter o perfil adequado. O passeio mede aproximadamente 0,8m de 

largura e apresenta dois tipos de revestimentos, parte com lajetas de granito e a outra parte revestida com 

betonilha esquartelada. O passeio da Rua de São João é revestido com betonilha esquartelada e com guias 

de granito tendo aproximadamente 2,5m de largura, garantido a fluidez de circulação entre a Baixa e a 

Ribeira. 

 

Figura 41 – Fotografia Aérea do Quarteirão de São João, Fonte (Porto Vivo, SRU) 
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c) Breve nota histórica 

A Rua dos Mercadores assenta sobre o antigo caminho romano que ligava Conímbriga a Bracara Augusta 

acompanhando o rio da Vila. Esta era das ruas mais importantes do burgo medieval (existem documentos 

datados de 1393) devido ao comércio intenso que a caracterizava, acentuado pela ligação direta entre a Porta 

da Ribeira e a parte alta do burgo. 

 

Figura 42 – Cidade Medieval, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 Uma das particularidades desta rua é a existência de “alminhas” entre alguns prédios dos dois lados da 

rua. Um dos edifícios mais importantes desta rua era o Hospital de Santa Clara, mais conhecido por hospital 

das velhas, administrado pela Misericórdia. Este edifício foi demolido no processo de abertura da Rua de São 

João, tal como documenta o “Livro de Compras” da Junta de Obras Públicas do Arquivo Histórico – Casa do 

Infante. 
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Figura 43 – Desenhos da construção do novo edifício (atuais parcelas 22; 23; 24; 25; 26 e 27) Fonte: “Livro de Compras” – 

Arquivo Histórico 

Em meados do séc. XVIII observou-se uma mudança de mentalidades da alta burguesia portuense em 

parte devido ao progresso social (comércio vinícola e indústria nascente) e desenvolvimento económico 

(aumento de produção e comercial dos vinhos do Porto), que por sua vez atraiu nobres de outras 

nacionalidades, especialmente ingleses relacionados com o vinho do Porto, introduzindo novos pensamentos 

e resultando em novas diretrizes políticas de governação (política global de Marquês de Pombal). 

Foi neste contexto que surgiu João de Almada e Melo, primo do Marquês de Pombal, estabelecendo-se no 

Porto como 1º Governador das Armas em 1757. Encontra o Porto com um traçado ainda muito medieval e 

fechado, embora com claras zonas de expansão: Rua do Bonjardim – estrada para Guimarães (norte); Rua de 

Santo Ildefonso – estrada de Valongo (nascente) e Rua de Cedofeita – estrada de Viana (poente). Pretende 

acima de tudo regularizar o velho burgo e disciplinar a construção extra-muros acompanhando as grandes 

alterações urbanísticas que se davam em Lisboa (consequência do terramoto) e no resto das cidades 

europeias.  
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Figura 44 – Planta de George Black, 1813 

Para isso criou e instalou a Junta das Obras Públicas que se assumia como um organismo autónomo e 

em contacto direto com o governo central. A Junta das Obras Públicas centrava-se no processo de 

transformação urbana através da criação de condições urbanísticas, procura de financiamentos, 

expropriações e modos de execução.  

A Rua de São João constituía uma das principais obras por unir a nova Praça da Ribeira (demolição parcial 

da muralha) ao largo de São Domingos, articulando a cota baixa da cidade com as novas zonas de expansão 

à cota alta. 

O projeto de abertura da Rua de S. João iniciou-se com um traçado linear e bem definido sobre o rio da 

Vila, entre a Rua de São Crispim e a Praça da Ribeira, cujo desenho é atribuído a Francisco Pinheiro da 

Cunha. Os terrenos expropriados pertenciam às casas da Rua dos Mercadores e a maioria tinha escadas em 

pedra, permitindo o acesso ao rio da Vila. Os novos edifícios deviam ser construídos com base nos desenhos 

e alinhamentos fornecidos pela Junta das Obras Públicas havendo, para esse efeito, fiscais que controlavam 

se as construções seguiam o plano, inclusive as cotas de soleiras.  

Em 1765 inicia-se a compra das propriedades para a construção da Rua de São João, principiando-se o 

seu rompimento em 1766 e, consequentemente, o encanamento do rio da Vila. A primeira fase do 

encanamento do rio da Vila iniciou-se entre a Rua de São Crispim e a Rua Nova (Rua do Infante D. Henrique) 

e é constituído por um túnel em abóbada de granito, cuja construção terminou em Setembro de 1767, 
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iniciando-se no mesmo mês a segunda fase, até à Praça da Ribeira. A conclusão e abertura da nova rua deu-

se em 1772. 

O valor urbanístico e arquitetónico desta rua advém: da unidade de fachadas através dos alinhamentos 

das varandas e cornijas definindo claramente os ressaltos de cérceas; da métrica das fachadas, tendo 

sempre métricas de 7, 6, 5, 4 ou 2 vãos, assim como pela simetria compositiva (7 vãos ao centro da rua, e 5 

vãos perto de cada cunhal) dos grandes conjuntos habitacionais rematados com frontões ignorando cadastros 

e alinhamentos de fachadas em planta. Estes “jogos” compositivos são preponderantes para a valorização do 

ponto de vista urbanístico desta rua e só com um plano geral como o dos “Almadas” é que seria possível.  

A unidade de Intervenção São João é constituída por um quarteirão que, dado seu carácter e fisionomia, 

bem como pela vizinhança a monumentos classificados, deve ser preservado.  

 

Figura 45 – Planta do General Telles Ferreira, 1892 
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d) Características do edificado 

A unidade de intervenção é composta por 27 parcelas todas elas de propriedade privada, pertencentes a 

entidades diferentes: a parcela 01 pertence à Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, 

a parcela 24 pertence ao Instituto Politécnico do Porto e a parcela 27 pertence à Universidade do Porto. 

A maioria das parcelas estão constituídas em propriedade total, no entanto, há 5 parcelas em propriedade 

horizontal (parcelas 10, 12, 15, 17 e 21), representando 18,5% do total do quarteirão. 

Quase todas as parcelas estão inteiramente ocupadas pelas respetivas construções sem apresentarem 

qualquer espaço de logradouro. Existem, porém, três saguões no interior do quarteirão: um dos saguões tem 

apenas aberturas da própria parcela (saguão da parcela 16) enquanto os outros dois têm aberturas, ou 

fenestrações de duas, ou quatro parcelas diferentes. 

A maior parte das parcelas (74%) tem duas frentes urbanas opostas, uma para a Rua de São João e outra 

para a Rua dos Mercadores. Existem quatro parcelas (14,8%) de gaveto com duas frentes urbanas 

justapostas, duas parcelas (7,4%) têm uma frente urbana e fenestrações para um saguão e uma parcela 

(3,8%) tem uma frente urbana e aberturas para um saguão.  

Devido ao desnível entre a Rua de São João e a Rua dos Mercadores os rés-do-chão da Rua de São João 

são enterrados na Rua dos Mercadores, em regra o 1º andar de São João é o rés-do-chão da Rua dos 

Mercadores. Encontram-se alguns casos de comunicações internas entre parcelas distintas, de que são 

exemplo as parcelas 3, 4 e 5.  

As cérceas dominantes são R/C+4 pisos, ou R/C+5 pisos com recuado, ou águas-furtadas, representando 

44,4% do quarteirão. Cerca de 66,6% dos edifícios que constituem esta unidade de intervenção têm caves, na 

sua maioria inferiores à área de implantação do edificado. 
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Figura 46 – Vista geral da Rua de São João, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

Em regra os edifícios possuem uma caixa de escadas central desenvolvendo-se transversalmente à 

parcela, encimada por uma claraboia, ou iluminada zenitalmente por um lanternim. Nas outras cinco das 27 

parcelas do quarteirão existem duas caixas de escadas com acessos independentes. O número de fogos 

(habitacionais, ou serviços) por piso são variáveis, no entanto, em 37% do total das parcelas da Unidade de 

Intervenção existem dois fogos por piso, em 29,6% existe um fogo por piso, em 7,4% existe um fogo por cada 

dois pisos e 26% estão totalmente ocupadas num único fogo, ou estão devolutas. 

e) Caracterização construtiva 

Os edifícios mantêm o sistema construtivo tradicional: estruturas de alvenaria e de madeira, coberturas 

revestidas a telha cerâmica e revestimentos à base de madeiras, rebocos de gesso e cal. Nos edifícios que 

foram alvo de intervenções profundas recentes algumas estruturas foram substituídas por elementos de betão 

armado, cerâmicos, ou pontualmente em ferro. 

As estruturas verticais são predominantemente as paredes de meação em alvenaria de pedra, nas quais 

se apoiam os vigamentos de madeira, ou betão armado dos pavimentos. O edifício da parcela 18 destaca-se 

por ser o único a possuir paredes de alvenaria de granito no seu interior. Pontualmente, alguns edifícios 

possuem pilares metálicos permitindo espaços amplos (parcelas 6,7,8, 16). Em intervenções recentes foram 
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integradas algumas estruturas, caixas de escadas, elevadores, ou reforços pontuais em betão armado 

(parcelas 3, 4, 5, 8, 10, 15, 17, 21 e 22). 

Nas fachadas preponderam aparelhos em cantaria/alvenaria com reboco pintado, ou ladrilhos cerâmicos. 

Os vãos são emoldurados a cantaria de granito. Alguns imóveis possuem empenas, recuados e 

aproveitamentos de cobertura em taipa de madeira revestidos a rebocos, chapas metálicas, ou soletos de 

ardósia.  

 As estruturas horizontais são maioritariamente constituídas por vigamento de madeira encastradas nas 

paredes de meação, onde assenta o soalho. Nos edifícios remodelados recentemente as lajes foram 

substituídas por lajes de betão (parcelas 4, 5, 6, 10, 17, 21 e 24). 

 

Figura 47 – Estrutura horizontal, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

Os acessos verticais são de diversos tipos e materiais devido à recorrente existência de acessos pela Rua 

de São João e Rua dos Mercadores. Maioritariamente, nos pisos inferiores as escadas são de tiro e estão 

adossadas a uma parede de meação para libertar as frentes de rua. Nos pisos altos, as caixas de escadas 

estão ao centro dos lotes numa posição perpendicular às paredes de meação, desenvolvendo-se em dois 

lanços por piso. São geralmente constituídas e revestidas a madeira. Os prédios com caixas de escadas em 

betão armado (parcelas 10, 17 e 21), possuem normalmente ascensores mecânicos. 
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Figura 48 – Caixa de escadas, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

Todas as parcelas estão providas de infraestruturas de abastecimento e recolha de águas, assim como de 

abastecimento de eletricidade. Apenas alguns imóveis possuem rede de telecomunicações. Em nenhum 

edifício existe rede de gás canalizado. As coberturas são todas inclinadas, revestidas a telha cerâmica do tipo 

“Marselha” à cor natural, geralmente de quatro águas, assentes em estrutura de madeira. Em alguns 

edifícios alvos de intervenções recentes as estruturas foram substituídas por lajes maciças, ou de vigas 

prefabricadas. As claraboias subsistentes encimam as caixas de escadas, embora nem sempre as iluminem 

até aos pisos baixos. Devido à dificuldade de as impermeabilizar e à sua degradação as claraboias foram 

substituídas por elementos dissonantes como telhas de vidro, ou de policarbonato. 

Nos pisos altos predominam as caixilharias de madeira do tipo batente e guilhotina, com formas e 

desenhos variados, pintadas com tonalidades entre o branco, verdes e castanhos. Contudo, encontram-se 

vários vãos com caixilharia de alumínio, ou ferro, em detrimento dos originais em madeira. Verifica-se com 

alguma frequência a introdução de estores exteriores em PVC. No piso térreo as soluções de encerramento 

dos vãos são várias, desde portas cegas de madeira até portas de vidro e alumínio.    

Os pavimentos são geralmente em madeira, contudo, devido à sua degradação são frequentemente 

recobertos por cerâmicos, linóleos, alcatifas, ou tapeçarias. Os revestimentos das lajes de betão são 

geralmente cerâmicos, ou inertes polidos.   

As divisórias interiores são originalmente em tabique de madeira engessadas e pintadas de diversas cores, 

mas existem divisórias interiores em alvenarias de tijolo nas construções onde foram empregues lajes de 

betão.  
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Os tetos são, em regra, de gesso/estuque de cor branca. Em alguns edifícios que conservam os traços 

originais as sancas e tetos são decoradas por ornamentos com formas geométricas, ou figurativos. Destacam-

se os tetos das cúpulas das capelas existentes nas parcelas 18 e 20 (Figura 49).  

 

Figura 49 – Cúpula da capela da parcela 20, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

f) Estado de conservação  

O estado geral de conservação do edificado da unidade de intervenção é médio/mau. A falta de 

manutenção e a ausência de obras de reparação atiram as construções para uma galopante degradação dos 

seus revestimentos, estruturas e infraestruturas.    

Constatou-se, em muitas situações, a existência de infraestruturas de abastecimento de eletricidade e 

água, assim como a drenagem de águas residuais à superfície, oriundas de intervenções posteriores à 

construção dos imóveis. Muitas destas encontram-se em débil funcionamento, apresentando e originando 

várias patologias. A recolha das águas pluviais nem sempre é canalizada e cai diretamente na via pública. As 

existentes, são normalmente compostas por caleiras e tubos de PVC. As ventilações e exaustões são quase 

inexistentes, ou em mau funcionamento. Quando estão operacionais as saídas das ventilações forçadas 

localizam-se, geralmente, nas fachadas. 

Na globalidade, cerca de metade dos edifícios está em mau estado de conservação, ou nalguns casos em 

ruína parcial, necessitando urgentemente de intervenção profunda.  
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Gráfico 13 - Estado de conservação, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

Destaca-se o facto dos edifícios em ruína estarem parcialmente ocupados por habitações (parcelas 2, 4 e 

16) e por armazéns (parcelas 19 e 27). A parcela 16 está em perigo iminente de derrocada, devendo ser 

totalmente desocupada de imediato.  

Dos edifícios em médio estado de conservação a maioria padece de patologias generalizadas tais com 

humidades, infiltrações, destacamento de revestimentos e infraestruturas deficientes. As intervenções serão 

médias/profundas, contudo a sua ausência poderá a curto prazo afetar significativamente as construções.  

As parcelas que se encontram em bom estado de conservação foram alvo de intervenções recentes, 

necessitando, eventualmente, de pequenas obras de manutenção.     

Constata-se que 5 edifícios (15.9%) estão em ruína parcial, representando 3354m2 de área bruta 

construída; 6 edifícios (24%) encontram-se em mau estado de conservação, totalizando 5042m2 de área bruta 

construída; 13 edifícios (48.5%) em médio estado de conservação perfazendo 10183m2 de área bruta 

construída e 3 (11.6%) estão em bom estado de conservação, com 2427m2 de área bruta construída. 

Apesar da extensão da deterioração deste conjunto edificado, da perda dos valores construtivos pela 

degradação de elementos e às intervenções descuradas, o quarteirão ainda conserva um imponente valor 

construtivo e arquitetónico. Estas qualidades revertem da qualidade construtiva e da nobreza dos materiais 

empregues, bem como da qualidade técnica dos projetos. 
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Figura 50 – Cartograma da conservação, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

g) Segurança  

Salienta-se o facto de 37% dos edifícios não oferecer condições de utilização, devido à falta de segurança e 

ao risco de colapso de elementos. As restantes construções apresentam um nível de segurança razoável 

(48%) ou bom (15%). 

 

Figura 51 – Cartograma da segurança, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

h) Salubridade 

Os índices de insalubridade deste quarteirão são extremamente elevados. Na verdade, 20 das 27 parcelas 

(74%) não possuía condições de salubridade. Tal facto deve-se não só à deterioração dos elementos 

construtivos e das suas instalações, mas também, da deficiente ventilação e isolamento das parcelas, no que 

se refere à compartimentação e qualificação das mesmas. Na realidade, verificaram-se fogos habitacionais 

com diversos compartimentos interiores, sub dimensionados, sub compartimentados, sem instalações 

sanitárias privativas, dentro, ou fora das frações. Acrescendo a estas condições, em casos pontuais, há 

sobrelotação das tipologias. 

Das restantes parcelas, 5 possuem salubridade média (19%) e 2 demonstram boas condições de 

salubridade (7%). 
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Figura 52 – Cartograma da salubridade, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

i) Estética 

Apesar de este quarteirão ter sido edificado sob a alçada do plano Almadino da abertura da Rua de São 

João, no qual foi traçado o alçado global da rua, e apesar de ter sido executado por mestres de obra 

experientes e conceituados, recorrendo à utilização de bons materiais numa linguagem arquitetónica rica, o 

conjunto encontra-se bastante desvalorizado do ponto de vista estético. Dos 27 edifícios, 14 (52%) são 

esteticamente maus, 11 (41%) em médio estado e 2 edifícios (7%) em bom estado. 

Esta degradação da imagem deve-se em grande parte ao mau estado de conservação dos imóveis, assim 

como às intervenções descuradas dos elementos valorativos, ou mesmo alterações/adições de outros 

elementos. 

 

Figura 53 – Cartograma da avaliação estética, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

j) Ocupação 

Dos 27 edifícios deste quarteirão, apenas 7 estão totalmente ocupados (26%), 4 inteiramente devolutos 

(15%) e os restantes parcialmente ocupados (59%). É de salientar a existência de edifícios parcialmente 

ocupados que estão em mau estado de conservação e mesmo em ruína parcial, tal com o foi referido 
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anteriormente, necessitando de intervenção urgente, dado o perigo que representam para os seus 

utilizadores, ou mesmo para os transeuntes da via pública. 

 

Gráfico 14 – Estado de ocupação, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

Os edifícios totalmente ocupados estão espacialmente dispersos no quarteirão. Nestes edifícios os fogos 

habitacionais estão muitas vezes sobre ocupados. Nestes casos os seus residentes vivem em condições de 

habitabilidade deficiente, agravadas pelo mau estado de conservação, ou por situações insalubres.  

Os edifícios parcialmente ocupados predominam. Genericamente, estes edifícios apresentam frações 

devolutas devido à falta de habitabilidade/degradação dos espaços, falta de competitividade no mercado de 

arrendamentos, desuso das antigas utilizações, ou por falta de iniciativa dos proprietários em ocuparem essas 

frações. Associada à carência de utilização dos espaços está a sua degradação.  

 

Figura 54 – Cartograma de ocupação, Fonte (Porto Vivo, SRU) 
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k) Descrição funcional 

Construídos originalmente por uma classe burguesa de mercadores, os pisos baixos eram 

sistematicamente amplos, para albergarem o comércio de grossistas, e os pisos altos destinavam-se a 

habitações próprias. Desde os finais do século XVIII até cerca de finais do século XX, genericamente estas 

funções mantiveram-se até progressivamente se extinguirem. Posteriormente, estas construções foram 

apropriadas por usos diferentes dos iniciais, ou mantiveram-se devolutas. 

Atualmente coexistem usos distintos no mesmo edifício e por vezes no mesmo piso. 

Contudo, as caves são geralmente armazéns dos estabelecimentos comerciais que existem ao nível do 

rés-do-chão, ou continuação dos espaços comerciais explorados como bares/discotecas. 

Ao nível do rés-do-chão e 1º andar predominam os estabelecimentos comerciais e alguns armazéns, no 

entanto, 33% destes pisos encontram-se devolutos. 

Os pisos superiores são principalmente utilizados como habitação, com exceção dos imóveis totalmente 

destinados a serviços.  

 

Figura 55 – Cartograma funcional – Cave, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 56 – Cartograma funcional – Rés-do-chão, Fonte (Porto Vivo, SRU) 
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Figura 57 – Cartograma funcional - 1º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 58 – Cartograma funcional - 2º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 59 – Cartograma funcional - 3º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 60 – Cartograma funcional - 4º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 
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Figura 61– Cartograma funcional – 5º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 62 – Cartograma funcional - 6º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 

 

Figura 63 – Cartograma funcional - 7º andar, Fonte (Porto Vivo, SRU) 
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l) Plantas e alçados da situação existente 

Plantas do quarteirão por níveis.  
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m) Alçados do quarteirão 
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3.3  Decreto-Lei 220/2008 de 12 de Novembro 

A fim de enquadrar a análise de segurança contra incêndio do quarteirão de São João irão ser 

apresentadas algumas disposições do Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, em vigor desde 1 de janeiro de 2009, de modo a que se 

perceba, de uma maneira geral, como se obtiveram os valores apresentados. 

Este decreto-lei engloba as disposições regulamentares de segurança contra incêndio aplicáveis a todos os 

edifícios e recintos, distribuídos por 12 utilizações-tipo, sendo cada uma delas, por seu turno, estratificada por 

quatro categorias de risco de incêndio. São considerados não apenas os edifícios de utilização exclusiva, mas 

também os edifícios de ocupação mista. 

Os princípios gerais que norteiam este decreto-lei baseiam-se nos princípios gerais da preservação da vida 

humana, do ambiente e do património cultural. 

Para o cumprimento dos referidos princípios o decreto-lei é de aplicação geral a todas as utilizações de 

edifícios e recintos, visando em cada uma delas: 

a) Reduzir a probabilidade de ocorrência de incêndios; 

b) Limitar o desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, 

nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão; 

c) Facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco; 

d) Permitir a intervenção eficaz e segura dos meios de socorro. 

A resposta aos referidos princípios é estruturada com base na definição das utilizações-tipo, dos locais de 

risco e das categorias de risco, que orientam as distintas disposições de segurança constantes deste regime. 

O Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, define o que são as utilizações tipo como 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, e estas são: 
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a) Utilizações Tipo de Edifícios e Recintos 

Tipo I «habitacionais»: corresponde a edifícios, ou partes de edifícios destinados a habitação 

unifamiliar, ou multifamiliar, incluindo os espaços comuns de acessos e as áreas não residenciais reservadas 

ao uso exclusivo dos residentes; 

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 V «hospitalares e lares de idosos»: corresponde a edifícios, ou partes de edifícios, recebendo 

público, destinados à execução de ações de diagnóstico, ou à prestação de cuidados na área da saúde, com 

ou sem internamento, ao apoio a pessoas idosas, ou com condicionalismos decorrentes de fatores de 

natureza física, ou psíquica, ou onde se desenvolvam atividades dedicadas a essas pessoas, nomeadamente, 

hospitais, clínicas, consultórios, policlínicas, dispensários médicos, centros de saúde, de diagnóstico, de 

enfermagem, de hemodiálise, ou de fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, bem como lares, albergues, 

residências, centros de abrigo e centros de dia com atividades destinadas à terceira idade; 

Tipo VI «espetáculos e reuniões públicas»: corresponde a edifícios, partes de edifícios, recintos 

itinerantes, ou provisórios e ao ar livre, que recebam público, destinados a espetáculos, reuniões públicas, 

exibição de meios audiovisuais, bailes, jogos, conferências, palestras, culto religioso e exposições, podendo 
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ser, ou não, polivalentes e desenvolver as atividades referidas em regime não permanente, nomeadamente 

teatros, cineteatros, cinemas, coliseus, praças de touros, circos, salas de jogo, salões de dança, discotecas, 

bares com música ao vivo, estúdios de gravação, auditórios, salas de conferências, templos religiosos, 

pavilhões multiusos e locais de exposições não classificáveis na utilização-tipo X; 

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 local, 

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 VIII «comerciais e gares de transportes»: corresponde a edifícios, ou partes de edifícios, 

recebendo público, ocupados por estabelecimentos comerciais onde se exponham e vendam materiais, 

produtos, equipamentos, ou outros bens, destinados a ser consumidos no exterior desse estabelecimento, ou 

ocupados por gares destinados a aceder a meios de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, ou 

aéreo, incluindo as gares intermodais, constituindo espaço de interligação entre a via pública e esses meios 

de transporte, com exceção das plataformas de embarque ao ar livre; 

Tipo IX «desportivos e de lazer»: corresponde a edifícios, partes de edifícios e recintos, recebendo, ou 

não público, destinados a atividades desportivas e de lazer, nomeadamente estádios, picadeiros, hipódromos, 

velódromos, autódromos, motódromos, kartódromos, campos de jogos, parques de campismo e 

caravanismo, pavilhões desportivos, piscinas, parques aquáticos, pistas de patinagem, ginásios e saunas; 

Tipo X «museus e galerias de arte»: corresponde a edifícios, ou partes de edifícios, recebendo ou não 

público, destinados à exibição de peças do património histórico e cultural, ou a atividades de exibição, 

demonstração e divulgação de carácter científico, cultural, ou técnico, nomeadamente museus, galerias de 

arte, oceanários, aquários, instalações de parques zoológicos, ou botânicos, espaços de exposição destinados 

à divulgação científica e técnica, desde que não se enquadrem nas utilizações-tipo VI e 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; 
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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. 

O Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, define os locais de risco como sendo 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, e estes são: 

b) Classificação dos Locais de Risco 

Todos os locais dos edifícios e dos recintos, com exceção dos espaços interiores de cada fogo e das vias 

horizontais e verticais de evacuação, são classificados de acordo com a natureza do risco, do seguinte modo: 

Local de risco A — local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem simultaneamente as 

seguintes condições: 

 O efetivo não exceda 100 pessoas; 

 O efetivo de público não exceda 50 pessoas; 

 Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade, ou nas capacidades de 

perceção e reação a um alarme; 

 As atividades nele exercidas, ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam 

riscos agravados de incêndio; 

Local de risco 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: 

 Mais de 90 % dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade, ou nas capacidades de 

perceção e reação a um alarme; 

 As atividades nele exercidas, ou os produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam 

riscos agravados de incêndio; 
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Local de risco 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. Compreendem: 

 Oficinas de manutenção e reparação onde se verifique qualquer das seguintes condições: 

a) Sejam destinadas a carpintaria; 

b) Sejam utilizadas chamas nuas, aparelhos envolvendo projeção de faíscas, ou elementos 

incandescentes em contacto com o ar associados à presença de materiais facilmente inflamáveis: 

o Farmácias, laboratórios, oficinas e outros locais onde sejam produzidos, depositados, 

armazenados, ou manipulados líquidos inflamáveis em quantidade superior a 10 l;  

o Cozinhas em que sejam instalados aparelhos, ou grupos de aparelhos, para confeção de 

alimentos, ou sua conservação, com potência total útil superior a 20 kW, com exceção 

das incluídas no interior das habitações; 

o Locais de confeção de alimentos que recorram a combustíveis sólidos; 

o Lavandarias e rouparias com área superior a 50 m2 em que sejam instalados aparelhos, 

ou grupos de aparelhos, para lavagem, secagem, ou engomagem, com potência total útil 

superior a 20 kW; 

o Instalações de frio para conservação cujos aparelhos possuam potência total útil superior 

a 70 kW; 

o Arquivos, depósitos, armazéns e arrecadações de produtos, ou material diverso com 

volume superior a 100 m3; 

o Reprografias com área superior a 50 m2; 

o Locais de recolha de contentores, ou de compactadores de lixo, com capacidade total 

superior a 10 m3; 
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o Locais afetos a serviços técnicos em que sejam instalados equipamentos elétricos, 

eletromecânicos, ou térmicos, com potência total superior a 70 kW, ou armazenados 

combustíveis; 

o Locais de pintura e aplicação de vernizes; 

o Centrais de incineração; 

o Locais cobertos de estacionamento de veículos com área compreendida entre 50 m2 e 

200 m2, com exceção dos estacionamentos individuais, em edifícios destinados à 

utilização-tipo referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º; 

o Outros locais que possuam uma densidade de carga de incêndio modificada superior a 

1000 MJ/m2 de área útil, associada à presença de materiais facilmente inflamáveis e, 

ainda, os que comportem riscos de explosão. 

Local de risco D — local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas, ou destinado 

a receber crianças com idade não superior a seis anos, ou pessoas limitadas na mobilidade, ou nas 

capacidades de perceção e reação a um alarme. Compreendem: 

 Quartos nos locais afetos à utilização-tipo V ou grupos desses quartos e respetivas circulações 

horizontais exclusivas; 

 Enfermarias, ou grupos de enfermarias e respetivas circulações horizontais exclusivas; 

 Salas de estar, de refeições e de outras atividades, ou grupos dessas salas e respetivas 

circulações horizontais exclusivas, destinadas a pessoas idosas, ou doentes em locais afetos à 

utilização-tipo V; 

 Salas de dormida, de refeições e de outras atividades destinadas a crianças com idade inferior a 6 

anos, ou grupos dessas salas e respetivas circulações horizontais exclusivas, em locais afetos à 

utilização-tipo IV; 

 Locais destinados ao ensino especial de deficientes. 
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Local de risco E — local de um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas não 

apresentem as limitações indicadas nos locais de risco D. Compreendem: 

 Quartos nos locais afetos à utilização-tipo IV não considerados na alínea d) do número anterior ou 

grupos desses quartos e respetivas circulações horizontais exclusivas; 

 Quartos e suítes em espaços afetos à utilização-tipo VII, ou grupos desses espaços e respetivas 

circulações horizontais exclusivas; 

 Espaços turísticos destinados a alojamento, incluindo os afetos a turismo do espaço rural, de 

natureza e de habitação; 

 Camaratas, ou grupos de camaratas e respetivas circulações horizontais exclusivas. 

Local de risco F — local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de atividades sociais 

relevantes, nomeadamente, os centros nevrálgicos de comunicação, comando e controlo. 

 Centros de controlo de tráfego rodoviário, ferroviário, marítimo, ou aéreo; 

 Centros de gestão, coordenação, ou despacho de serviços de emergência, tais como centrais 112, 

centros de operações de socorro e centros de orientação de doentes urgentes; 

 Centros de comando e controlo de serviços públicos, ou privados, de distribuição de água, gás e 

energia elétrica; 

 Centrais de comunicações das redes públicas; 

 Centros de processamento e armazenamento de dados informáticos de serviços públicos com 

interesse social relevante; 

 Postos de segurança, definidos no presente decreto-lei e portarias complementares. 

As utilizações tipo são classificadas em categorias de risco que consiste em quatro níveis de risco de 

incêndio de qualquer utilização-piso de um edifício ou recinto, atendendo a diversos fatores de risco. Os 

fatores de risco referidos anteriormente são a altura da utilização-tipo, que é 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. O 

efetivo, que é o número máximo estimado de pessoas que pode ocupar em simultâneo um dado espaço de 
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um edifício, ou recinto, a carga de incêndio que é 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 e a existência de pisos abaixo do plano de referência.  

c) Categorias e Fatores de Risco 

As utilizações-tipo dos edifícios e recintos em matéria de risco de incêndio podem ser da 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª 

categorias e são consideradas respetivamente de risco reduzido, risco moderado, risco elevado e risco muito 

elevado. São fatores de risco: 

Utilização-tipo I — altura da utilização-tipo e número de pisos abaixo do plano de referência, a que se 

refere o seguinte quadro: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo I 

Altura da UT I 
Nº Pisos ocupados pela 

UT I abaixo do PR 

1ª ≤9m ≤1 

2ª ≤28m ≤3 

3ª ≤50m ≤5 

4ª >50m >5 

 

Utilização-tipo II — espaço coberto, ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do 

plano de referência e a área bruta, a que se refere o seguinte quadro: 

Categoria de Risco 
Critérios referentes à Utilização-Tipo II quando integrada em edifício 

Ao ar livre 
Altura da UT II 

Área bruta ocupada 
pela UT II 

Nº Pisos ocupados pela 
UT II abaixo do PR 

1ª 
  sim 

≤9m ≤3200m2 ≤1 não 

2ª ≤28m ≤9600m2 ≤3 não 

3ª ≤28m ≤32000m2 ≤5 não 

4ª >28m >32000m2 >5 não 
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Utilizações-tipo III e X — altura da utilização-tipo e efetivo, a que se referem os seguintes quadros: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo III 

Altura da UT III Efetivo da UT III 

1ª ≤9m ≤100 

2ª ≤28m ≤1000 

3ª ≤50m ≤5000 

4ª >50m >5000 

 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo X 

Altura da UT X Efetivo da UT X 

1ª ≤9m ≤100 

2ª ≤28m ≤500 

3ª ≤28m ≤1500 

4ª >28m >1500 

 

Utilizações-tipo IV, V e VII — altura da utilização-tipo, efetivo, efetivo em locais de tipo D, ou E e, 

apenas para a 1.ª categoria, saída independente direta ao exterior de locais do tipo D, ou E, ao nível do plano 

de referência, a que se referem os seguintes quadros: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes às Utilizações Tipo IV e V 
Locais de risco D ou E com 

saídas independentes 

diretas ao exterior no PR 
Altura da UT IV 

ou V 

Efetivo da UT IV ou V 

Efetivo 
Efetivo em Locais de 

Risco D ou E 

1ª ≤9m ≤100 ≤25 Aplicável a todos 

2ª ≤9m ≤500 ≤100 Não aplicável 

3ª ≤28m ≤1500 ≤400 Não aplicável 

4ª >28m >1500 >400 Não aplicável 
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Categoria 

de Risco 

Critérios referente à Utilização Tipo VII 
Locais de risco E com 

saídas independentes 

diretas ao exterior no PR 
Altura da UT VII 

Efetivo da UT VII 

Efetivo 
Efetivo em Locais de 

Risco E 

1ª ≤9m ≤100 ≤50 Aplicável a todos 

2ª ≤9m ≤500 ≤200 Não aplicável 

3ª ≤28m ≤1500 ≤800 Não aplicável 

4ª >28m >1500 >800 Não aplicável 

 

Utilizações-tipo VI e IX — espaço coberto, ou ao ar livre, altura da utilização-tipo, número de pisos 

abaixo do plano de referência e efetivo, a que se refere o seguinte quadro: 

Categoria 
de Risco 

Critérios referentes às Utilizações Tipo VI e IX quando integradas 
em edifício 

Ao ar livre 

Altura da UT VI 
ou IX 

Nº Pisos ocupados 
pela UT VI ou IX 

abaixo do PR 
Efetivo da UT VI ou IX Efetivo da UT VI ou IX 

1ª 
 

≤1000 

≤9m 0 ≤100 - 

2ª 
 

≤15000 
≤28m ≤1 ≤1000 - 

3ª 
 

≤40000 
≤28m ≤2 ≤5000 - 

4ª 
 

>40000 
>28m >2 >5000 - 

 

Utilização-tipo VIII — altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência e efetivo, a 

que se refere o seguinte quadro: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo VIII 

Altura da UT 

VIII 

Nº Pisos ocupados 

pela UT VIII abaixo 

do PR 

Efetivo da UT VIII 

1ª ≤9m 0 ≤100 

2ª ≤28m ≤1 ≤1000 

3ª ≤28m ≤2 ≤5000 

4ª >28m >2 >5000 
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Utilização-tipo XI — altura da utilização-tipo, número de pisos abaixo do plano de referência, efetivo e 

carga de incêndio, calculada com base no valor de densidade de carga de incêndio modificada, a que se 

refere o seguinte quadro: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo XI 

Altura da UT XI 

Nº Pisos ocupados 

pela UT XI abaixo do 

PR 

Efetivo da UT XI 
Carga de Incêndio 

modificada da UT XI 

1ª ≤9m 0 ≤100 ≤5000 MJ/m2 

2ª ≤28m ≤1 ≤500 ≤50000 MJ/m2 

3ª ≤28m ≤2 ≤1500 ≤150000 MJ/m2 

4ª >28m >2 >1500 >150000 MJ/m2 

 

Utilização-tipo XII — espaço coberto, ou ao ar livre, número de pisos abaixo do plano de referência e 

densidade de carga de incêndio modificada, a que se refere o seguinte quadro: 

Categoria 

de Risco 

Critérios referentes à Utilização-Tipo XII 

Integrada em edifício 
Ao ar livre 

Carga de Incêndio 

modificada da UT 

XII 

Nº Pisos ocupados 

pela UT XII abaixo do 

PR 

Carga de Incêndio 

modificada da UT XII 

1ª ≤500 MJ/m2 0 ≤1000 MJ/m2 

2ª ≤5000 MJ/m2 ≤1 ≤10000 MJ/m2 

3ª ≤15000 MJ/m2 ≤1 ≤30000 MJ/m2 

4ª >15000 MJ/m2 >1 >30000 MJ/m2 

 

Com base nas disposições agora apresentadas irá ser feita uma análise de segurança contra incêndio a 

todas as frações do quarteirão de São João, permitindo a classificação de cada uma delas quanto à utilização 

tipo e à categoria de risco e quais os meios passivos e ativos correspondentes, tendo em consideração a 

legislação em vigor.  

Posteriormente, será apresentado o projeto de SCIE de uma operação urbanística que foi submetido para 

apreciação nas entidades competentes e que foi analisado tendo como referência o trabalho já desenvolvido 

nesta dissertação. 
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3.4  Medidas cautelares de SCIE do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto para a 

resolução de não conformidades, não possíveis de enquadrar na atual legislação 

Considerando a experiência acumulada no trabalho que tem vindo a ser realizado nestes últimos 20 anos 

pelos Serviços Técnicos do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto (BSB) e a Sociedade de Reabilitação 

Urbana - Porto Vivo nas áreas de licenciamento e vistorias realizadas no Centro Histórico do Porto, foram 

definidas algumas orientações técnicas para a resolução de algumas não conformidades recorrentes em 

projetos de reabilitação e remodelação de edifícios existentes. Estas medidas irão ser propostas à comissão 

de acompanhamento da aplicação do regime jurídico, para que possam ser analisadas e, eventualmente, 

inseridas numa futura revisão. 

Em todo o caso, estas medidas são indicações para os projetistas e terão de ser analisadas como um todo 

no projeto em fase de licenciamento. 

a) Compartimentação corta-fogo 

Devem ser garantidos os seguintes quesitos: 

 As paredes de empena dos edifícios devem ser revestidas com materiais da classe de reação ao 

fogo A1 ou A2-s1d0 e a classe de resistência ao fogo dessas paredes deve ser resistente ao fogo 

60 minutos (EI60 ou REI60), ou superior; 

 A abertura de vãos em paredes de empena para interligação de pisos confinantes pertencentes a 

edifícios distintos não é aconselhada. No entanto, poderá ser consentida se, em caso de incêndio, 

a proteção desses vãos satisfazer a exigência indicada no ponto anterior; 

 As paredes de empena devem elevar-se em 1,0 metros em relação à cobertura dos edifícios 

contíguos; 

 Nos saguões, a abertura de vãos em confronto que distem entre si menos de 8 metros só deve 

ser permitida se a carga de incêndios dos locais não for elevada, ou se forem adotadas medidas 

construtivas que impeçam a propagação de um eventual incêndio. Os vãos nelas praticados 

devem ser guarnecidos por elementos E60 ou superior; 
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 Nas fachadas a distância entre vãos sobrepostos, situados em pisos sucessivos, não devem ser 

inferior a 1.1 metros; 

 As escadas que servem edifícios com mais de quatro pisos devem, em regra, ser enclausuradas 

por paredes com uma classe de resistência ao fogo não inferior 60 minutos (R60 ou REI 60), e as 

aberturas de acesso às escadas devem ser protegidas por portas de fecho automático da classe 

de resistência ao fogo 30 minutos (E 30 C); 

 As escadas devem ser construídas, sempre que possível, com materiais da classe de reação ao 

fogo A1, os revestimentos de piso, de paredes e de tetos devem ser possuir uma classe de reação 

ao fogo A2-s1 d0. 

b) Caminhos de evacuação 

Nos casos em que a caixa de escadas não seja alvo de intervenção poderá ser dispensado o 

enclausuramento da mesma em edifícios compostos por um máximo de rés-do-chão e 4 pisos, nas seguintes 

condições (contraria o Artº 26 da Portaria 1532/08): 

 Com um máximo de duas habitações por piso de tipologia não superior a T2; 

 Com um máximo de 2 espaços de escritório por piso com áreas inferiores 25 m2 por piso, cada 

um; 

 As escadas podem manter os lanços curvos desde que a mesma não seja alvo de intervenção; 

A largura da escada pode ser de uma UP (0,90 m) em edifícios compostos por um máximo de rés-do-chão 

e 4 pisos, nas seguintes condições (contraria o Artº 64 e o Artº 213 da Portaria 1532/08): 

 O edifício comportar habitações de tipologia até 1 T1, ou 1 T0 por piso, se a ocupação for 

habitação; 

 O edifício integrar 1 escritório por piso com lotação não superior a 10 pessoas. 

As portas inseridas em caminhos de evacuação devem, sempre que possível, abrir no sentido da saída 

para o exterior do edifício, designadamente as que possam ser utilizadas por mais de 50 pessoas. 
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As escadas que servem edifícios com mais de quatro pisos ou pisos com uma lotação superior a 50 

pessoas devem, em regra, possuir uma largura não inferior a 1.2 metros. 

As diferenças de nível existentes nas circulações horizontais comuns devem ser vencidas por rampas com 

uma inclinação não superior a 10% ou por lanços de escadas não possuindo menos de três degraus. 

As escadas integradas nos caminhos de evacuação devem dispor de lanços retos, de inclinação não 

superior a 75%, e o número de degraus por lanço deve estar compreendido entre 3 e 25. 

c) Controlo de fumos 

As caixas de escadas devem possuir um sistema de controlo de fumos. Pode ser utilizado um sistema de 

desenfumagem natural, ou mecânico, recomendando-se que seja passivo. Para tal, a circulação de ar deverá 

ser realizada através de aberturas de área não inferior a 1 m2, situadas respetivamente uma no topo da caixa, 

e outra na base da caixa, protegidas por uma grelha de admissão/extração de ar. 

d) Facilidades para intervenção dos bombeiros 

A faixa de circulação utilizada pelas viaturas de socorro deve possuir uma largura e uma altura livre 

superior a 3.5 e a 4,0 metros respetivamente. 

Os edifícios devem ser servidos por redes de abastecimento de água, proporcionando uma cobertura por 

bocas-de-incêndio de 45/50 mm, espaçadas de pelo menos de 50 metros e alimentadas por ramais de 80 

mm de diâmetro, no mínimo. 

Quando o risco o justifique pode ser exigida a instalação de marcos de incêndios. 

e) Instalações Técnicas 

As instalações elétricas estabelecidas nos edifícios devem satisfazer o preceituado na regulamentação de 

segurança relativa a essas instalações, para não constituírem causa de incêndio imputável a eventuais 

sobrecargas, ou curto-circuitos. 

As instalações de gases combustíveis devem satisfazer o preceituado na regulamentação de segurança 

relativa a essas instalações, limitando os riscos de incêndio, ou de explosão associadas a fugas de gás. 
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As garrafas de gases existentes nos edifícios, nomeadamente, as destinadas a servir fogões de cozinha e 

aparelhos de aquecimento de água, quer em uso, quer em reserva, devem ficar alojadas em locais arejados e 

de modo que qualquer derrame de gás se escoe diretamente para o exterior do edifício. 

As garrafas de gases mais densos que o ar não podem ser colocadas em saguões interiores. 

f) Diversos 

Os edifícios destinados a hotel, estabelecimentos escolares, garagens, oficinas de automóveis, hospitais e 

outros com risco agravado, carecem de uma abordagem específica em que as exigências de segurança serão 

definidas caso a caso, tendo em atenção a legislação em vigor aplicável. 

g) Medidas Compensatórias 

De seguida são apresentadas algumas medidas compensatórias que podem ser utilizadas para a 

resolução de algumas não conformidades em edifícios existentes, em que as disposições de SCI não sejam 

possíveis de implementar: 

 Em edifícios em que se pretenda realizar uma intervenção moderada, onde as vias de evacuação 

horizontais e verticais não sejam alvo de intervenção, deve ser garantido que os revestimentos dos 

pavimentos, paredes e tetos com características de reação ao fogo, no mínimo A2s1d0; 

 Em edifícios até 4 pisos, em que se pretenda realizar uma intervenção profunda e nos casos em 

que não é possível o enclausuramento das caixas de escadas devem ser previstos os seguintes 

meios e dispositivos (contraria o Artº 64 e o Artº 213 da Portaria 1532/08): 

o Deve ser implementado um Sistema Automático de Deteção de Incêndio (SADI) no hall de 

entrada de cada fração, de forma a garantir um sistema de alarme eficaz sempre que 

ocorra um princípio de incêndio; 

o No interior de cada fração deve existir no mínimo um extintor para uma primeira 

intervenção; 

o As portas de entrada que dão acesso às vias de evacuação devem possuir características 

de resistência ao fogo (E 30); 
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o Deve ser garantido um sistema de controlo de fumos; 

o Deve ser previsto um sistema de iluminação e de sinalização de emergência nas vias de 

evacuação; 

o Quando existirem escadas com lanços curvos deve ser reforçada iluminação de 

emergência nesses locais e a aplicação de um corrimão na face exterior das mesmas, 

caso não exista. 

 Os espaços não ocupados por habitação e que recebam público, designadamente 

estabelecimentos de restauração e bebidas, estabelecimentos comerciais, escritórios e serviços, 

devem ser dotados dos seguintes meios de segurança: 

o Extintores; 

o Iluminação de emergência de segurança; 

o SADI quando a área for superior a 300 m2 ou o risco o justificar; 

o Rede de incêndio armada quando o risco o justificar, designadamente, se existir fabrico, 

ou armazéns com elevada carga de incêndio; 

o Sistema automático de extinção na hotte de exaustão se existirem aparelhos de queima e 

o risco o justificar. 

Caso o risco o justifique, poderá ser exigida a instalação de colunas secas/húmida e/ou de redes de 

extinção por água (sprinklers), principalmente em edifício que recebam público. 

3.5  Níveis e Critérios de Intervenção 

Neste capítulo, são abordados os diferentes níveis de intervenção relativamente ao edificado mediante a 

recuperação/reabilitação que se pretende realizar e os critérios de intervenção respeitantes às vertentes 

técnicas. 

 

 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos 

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 315 de 404 

Níveis de Intervenção 

Os edifícios encontram-se em diferentes estados de conservação sendo conveniente, por isso, definir de 

forma tipificada os diferentes níveis de intervenção.  

De salientar que consoante o nível de intervenção se pode admitir, ou não, a obrigação do cumprimento 

do normativo em vigor, como foi referido no capítulo da legislação. 

Neste cenário perfilam-se, fundamentalmente, três níveis de intervenção correspondendo respetivamente 

aos seguintes níveis de reabilitação: 

a) Intervenção Ligeira 

O nível de reabilitação ligeira aplica-se a edifícios em que o estado geral de conservação pode ser 

considerado como razoável, não sendo necessário intervir nas soluções e sistemas construtivos principais, 

com exceção de situações muito pontuais. 

Atua-se, fundamentalmente, através da realização de pequenas obras de reparação e/ou beneficiação dos 

edifícios, não obrigando a realojamentos e podendo ser levadas a cabo sem comprometer demasiado o dia a 

dia dos seus ocupantes.  

Neste cenário de reabilitação admite-se não ser possível assegurar o respeito de todo o enquadramento 

regulamentar e normativo, principalmente, o surgido após a data original de construção. 

b) Intervenção Média 

O nível de reabilitação média, além dos trabalhos já referidos para a reabilitação ligeira, pode incluir ainda: 

 A reparação, ou substituição das carpintarias e caixilharias; 

 A reparação, ou eventual reforço de alguns elementos estruturais, fundamentalmente, pavimentos; 

 A reparação generalizada dos revestimentos exteriores e interiores, da cobertura e paredes 

interiores e exteriores; 

 A substituição das instalações elétricas e hidráulicas e a beneficiação das partes comuns; 
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 A melhoria das condições funcionais, ambientais e formais dos espaços, particularmente, cozinha 

e casas de banho, onde se incluem sistemas de ventilação, abastecimento / escoamento de 

águas e equipamentos procurando o cumprimento da legislação em vigor, no que diz respeito a 

estes sistemas. 

c) Intervenção Profunda 

A reabilitação profunda, para além dos aspetos já referidos nos outros níveis de reabilitação, compreende 

ainda, em geral, a necessidade de intervir profundamente no sistema construtivo, na distribuição e na 

organização tipológica, sendo possível, por isso, alterar o número de fogos, ou mesmo o uso do edifício.  

Este tipo de alterações implica demolições e reconstruções, no âmbito da estrutura, das circulações 

verticais e horizontais, dos revestimentos e acabamentos das construções, obrigando à natural coexistência 

de diferentes sistemas e materiais.  

Intervenções com esta profundidade podem obrigar à desocupação temporária dos edifícios por parte dos 

seus moradores.  

Neste cenário de reabilitação é por norma possível assegurar o respeito de todo o enquadramento 

regulamentar e normativo vigente, salvo situações de naturais constrangimentos, como por exemplo, de 

espaço, uma vez que o edifício pode estar localizados entre outros edifícios. 

Critérios de Intervenção 

Para um melhor enquadramento das intervenções relativamente aos edifícios antigos apresenta-se uma 

síntese dos principais Critérios de Intervenção respeitantes às vertentes técnicas envolvidas no processo de 

reabilitação, abordando os diversos aspetos das construções. 

a) Aspetos tecnológicos da intervenção 

Sob o ponto de vista das tecnologias e processos construtivos é necessário, para que as intervenções 

sejam coerentes, interpretar e conviver com as pré-existências, respeitando, sempre que possível, as 

tecnologias primitivas, ou, quando tal não for possível, estar seguro de que as tecnologias a empregar não 

são incompatíveis com as primitivas, nem aceleram a degradação da construção.  
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Assim, será de privilegiar a exploração inteligente dos elementos existentes da construção, aqueles que 

possam ser aproveitados, permitindo a redução de custos e a obtenção de soluções mais sustentadas. 

b) Fachadas urbanas 

Dado o valor urbanístico das construções existentes, quando aplicável, as suas fachadas devem ser 

mantidas e qualificadas através de operações de consolidação, reparação e limpeza, onde se inclui a 

remoção de elementos estranhos e dissonantes e a consequente reposição dos elementos originais. 

Nas fachadas devem ser feitas operações de desmantelamento de cablagens e aparelhos obsoletos, ou 

acondicionamento dos mesmos de modo funcionalmente correto e esteticamente integrado, sempre que 

estes se encontrem em bom funcionamento mas mal integrados, em particular, unidades exteriores de ar 

condicionado. 

c) Resolução tipológica geral 

As intervenções profundas preconizadas, para além da manutenção das fachadas e das principais 

paredes-mestras de meação (empenas), sempre que possível, terão as soleiras dos pisos renovadas, mas à 

mesma cota das atualmente existentes, mantendo-se assim as relações entre os vão exteriores e os espaços 

interiores das construções.  

Os edifícios com intervenção profunda serão sujeitos a operações de reformulação tipológica, que abarca, 

genericamente, a própria definição das frações, a alteração da sua compartimentação espacial interior, a 

alteração das áreas comuns de distribuição horizontal e vertical, com a inserção de elevador e a introdução 

de infraestruturas e equipamentos adequados às exigências da legislação atual.  

d) Critérios gerais das intervenções técnicas 

Sob o ponto de vista técnico a intervenção deve ter presente a valorização do património e da imagem 

urbana e ambiente urbano locais. 

Independentemente dos níveis de intervenção considerados destacam-se os seguintes objetivos: 

 Respeito, na medida do possível, dos lugares e inserção das edificações; 
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 Beneficiação geral e resolução das anomalias, traduzindo-se no incremento de qualidade dos 

edifícios, com particular atenção às seguranças estrutural e contra de risco de incêndios; 

 Cumprimento das exigências atuais para construções novas, sempre que possível; 

 Valorização dos elementos primitivos, com autenticidade, salvaguardando-se a sua 

compatibilidade com os elementos da nova intervenção; 

3.6  Principais exigências a assegurar 

a) Segurança estrutural 

Em termos de segurança estrutural, nas construções novas e nas reabilitações profundas, dotar-se-ão as 

mesmas de características que permitem garantir desempenhos estruturais de acordo com a regulamentação 

em vigor. 

Nas intervenções profundas defende-se que, em alguns casos, a estrutura possa ser em grande parte nova 

(em betão armado, metálica ou mista). Considera-se, no entanto, que, sempre que se mantenham elementos 

construtivos primitivos dever-se-á procurar tirar partido estrutural dos mesmos.  

Nesta análise e optando-se por manter as estruturas tradicionais em madeira dever-se-á prever as 

disposições construtivas complementares em termos de segurança ao fogo, insonorização e estanqueidade 

nas zonas de água.  

Por outro lado, optando-se por sistemas estruturais novos nas ações de reabilitação profunda será 

necessário, em geral, criar novas comunicações verticais.  

Nesta ponderação, por último, deverão ser levados em conta o valor global das ações verticais e a 

necessidade, ou não, de reforçar as fundações e a forma de assegurar a resistência à ação dos sismos. 

Já no que respeita às reabilitações mais ligeiras não será em geral possível dotar essas mesmas 

construções do mesmo nível de fiabilidade estrutural das reabilitações profundas, designadamente, 

garantindo o respeito de todas as disposições regulamentares em vigor. 
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Deverá procurar-se, ponderando de forma criteriosa os aspetos económicos e tendo em conta o 

levantamento do estado do edifício, melhorar o comportamento estrutural da construção, nomeadamente o 

seu funcionamento em conjunto e a capacidade de distribuir ações horizontais. 

Nas intervenções mais ligeiras os aspetos de segurança estrutural perderão pertinência e traduzir-se-ão na 

necessidade de reabilitar localmente elementos que se apresentem degradados, como alguns troços de 

pavimentos, ou coberturas, ou incluir comunicações verticais que terão que ser cerzidas com a construção 

existente, minimizando os efeitos negativos e procurando que esses elementos se constituam como 

elementos importantes para o contra-ventamento geral da construção. 

Em ambos os tipos de intervenção os sistemas de compartimentação serão preferencialmente leves, 

limpos, mais rápidos de construir e integrando os materiais que assegurem os requisitos de isolamento 

térmico e acústico. A não existência de pontes térmicas e acústicas deverá ser avaliada. Nas zonas de água a 

solução deverá assegurar a necessária estanqueidade e a possibilidade de suspensão de cargas pesadas. 

b) Segurança contra risco de incêndio 

Em todas as intervenções é necessário prever um conjunto de medidas, quer para reduzir o risco de 

deflagração e de propagação do incêndio, quer para facilitar a evacuação em condições de segurança e ainda 

facilitar o ataque ao fogo, nos termos já fixados, ou a fixar pelo Batalhão de Sapadores Bombeiros, dotando os 

edifícios dos necessários meios passivos e ativos de segurança. 

No que respeita à segurança ao fogo seguir-se-á uma lógica semelhante à já referida a propósito da 

perspetiva estrutural, ou seja, tentativa de respeito de todas as exigências nas construções novas, ou na 

reabilitação profunda e uma abordagem mais seletiva nas intervenções de menor dimensão.  

Sob o ponto de vista de segurança ao fogo a compartimentação corta-fogo e a garantia dos níveis de 

estabilidade ao fogo deverão ser sempre que possível satisfeitos. No entanto, apenas nas situações de 

intervenção ligeira, e onde tal tenha custos incomportáveis, poderá justificar-se alguma flexibilização. Nas 

intervenções profundas esses objetivos são possíveis de alcançar mesmo respeitando as soluções 

construtivas primitivas. Para além destas preocupações deverá procurar-se que os meios ativos permitam 

assegurar as preocupações remanescentes. 
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Mais adiante será apresentada uma análise mais profunda sob o ponto de vista de Segurança Contra 

Incêndios de todas as frações e onde se indicarão quais os meios a serem implementados. 

c) Conforto termo higrométrico 

Ao nível das exigências de conforto térmico nas construções novas, ou de reabilitação profunda, as 

mesmas não poderão ser dissociadas da sustentabilidade da construção e da necessidade de poupança 

energética. As soluções arquitetónicas deverão, por isso, privilegiar os sistemas passivos de conforto térmico, 

incentivando a redução das cargas térmicas de aquecimento através de bons níveis de isolamento. 

Já no que respeita ao conforto de Verão devem ser privilegiadas as soluções arquitetónicas que assegurem 

temperaturas de conforto, minimizando a necessidade de sistemas ativos.  

Estas preocupações serão compatibilizadas com soluções construtivas, permitindo a sua efetivação sem 

anomalias.  

Nas construções existentes a reabilitar de forma mais ligeira, as intervenções terão que ser mais seletivas. 

No entanto, estas construções caracterizam-se em geral por elevada massa ao nível das suas envolventes 

apresentando, consequentemente, inércias térmicas elevadas o que, apesar dos menores níveis de 

isolamento, assegura boas condições em termos de conforto de verão.  

Neste cenário deverão ser estudadas medidas que reforcem o isolamento a custos aceitáveis 

recomendando-se, fundamentalmente, o reforço do isolamento nas coberturas por onde ocorrem perdas 

significativas. Todavia, em alguns casos, poderá fazer sentido reforçar o isolamento da envolvente vertical 

pelo exterior, através da renovação das caixilharias, sempre que estas se encontrem degradadas e constituam 

expressivas pontes térmicas.  

Estas medidas, complementadas pela eventual instalação de sistemas de aquecimento, permitirão 

assegurar níveis de desempenho térmico claramente superiores aos apresentados na atualidade por essas 

construções. 

O conforto térmico passará, sobretudo, pelo reforço dos isolamentos, se possível à custa de soluções leves 

em coberturas, envolventes verticais e confrontação com locais não aquecidos, pela substituição de 

caixilharias antigas de vidros simples por caixilharias mais estanques de vidros duplos, pela melhoria dos 

sistemas de ocultação noturna e pela atenuação das pontes térmicas existentes. 
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Nestas preocupações é fundamental não descurar a importância da ventilação como forma de diminuir a 

humidade relativa interior. Os locais interiorizados, principalmente aqueles onde há maior produção de vapor, 

devem ser convenientemente ventilados e arejados. Esta necessidade torna-se mais importante à medida que 

as caixilharias são mais estanques. 

d) Conforto acústico 

Ao nível do conforto acústico adotar-se-á uma abordagem semelhante à referida em termos de conforto 

térmico. Nas construções novas há a garantia do total cumprimento das exigências atualmente em vigor. 

Sublinha-se que a satisfação destas exigências está muito condicionada pela qualidade construtiva que deve 

ser adequadamente controlada.  

Ao nível das construções existentes a reabilitar defender-se-ão intervenções muito mais seletivas 

procurando, com custos moderados, melhorias significativas de desempenho. 

Realçam-se o isolamento entre pisos (tetos e/ou pavimentos) e entre fogos, passível de alcançar por 

recurso a sistemas leves, bem como, ao nível da envolvente, o reforço do isolamento das caixilharias, sempre 

que estas constituam fragilidades em termos de incomodidade face a ruído proveniente do exterior, o que é 

particularmente relevante nos locais mais ruidosos.  

Poderão equacionar-se intervenções ao nível de alguns equipamentos privativos, ou coletivos do edifício 

para reduzir a sua incomodidade acústica. 

e) Salubridade de Instalações Sanitárias e Cozinhas 

Relativamente ao cumprimento das principais condições de salubridade das instalações sanitárias e 

cozinhas dos edifícios existentes deve proceder-se ao guarnecimento apropriado destes espaços com os 

sistemas de ventilação, abastecimento e escoamento de águas adequados, bem como os equipamentos 

necessários e revestimentos laváveis, impermeáveis e resistentes. 

f) Instalações e Infraestruturas 

A realização de novas instalações, ou a reabilitação mais ou menos profunda das instalações, será 

igualmente necessária.  
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Com efeito, as instalações hidráulicas, elétricas, de telecomunicações, de segurança, de aquecimento, de 

ventilação, de transporte de pessoas e mercadorias e de gás degradam-se e obsoletizam-se de forma 

bastante rápida, originando anomalias, problemas de segurança e inadequação de desempenho.  

É, pois, importante dotar as construções reabilitadas, sempre que possível, de instalações similares às da 

construção nova. Este objetivo permitirá, por um lado, modernizar, tornar mais fiáveis e económicas, todas 

estas infraestruturas e, por outro, melhorar a satisfação dos ocupantes face aos edifícios. 

Uma das infraestruturas que influencia bastante a durabilidade e a ocorrência de anomalias é o sistema 

de drenagem de águas residuais pluviais por onde, com frequência, se inicia a degradação precoce das 

construções e cuja análise e reabilitação se considera praticamente indispensável em todas as intervenções. 

No que respeita às infraestruturas consideradas mais recentes – telecomunicações, segurança ativa e gás 

– é indispensável que ao nível do espaço público estas zonas estejam infraestruturadas de forma atual 

permitindo, sobretudo nos casos de reabilitação menos profunda, decidir se as mesmas vão, ou não ser 

previstas desde já. 

g) Durabilidade e economia 

Por último, no que respeita à durabilidade e economia recomenda-se uma atitude muito pragmática de 

adoção de soluções e materiais que permitam alcançar os objetivos enunciados a custos aceitáveis e com 

durabilidade adequada.  

Com efeito, estas exigências nem sempre são satisfeitas plenamente na prática construtiva atual, quer por 

deficiências de projeto, designadamente de coordenação, quer pela secundarização das preocupações 

funcionais, em detrimento de outras preocupações, nomeadamente estéticas e também pela não 

consideração das características da mão-de-obra atual e da necessidade de industrializar a construção.  

Soluções equilibradas nesta perspetiva obrigam à montagem de um controlo e acompanhamento 

continuado, crítico, mas construtivo, em todas as fases do projeto, visando a melhor utilização dos recursos 

financeiros mobilizados. 
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3.7  Reabilitação da Fração nº1 do Quarteirão de São João  

De seguida será apresentado o projeto de reabilitação de uma fração do quarteirão de São João, a nº1, 

localizada na rua do Clube Fluvial Portuense, nº 2 a 8, na freguesia de São Nicolau, onde se propôs uma 

alteração de uso. 

Quadro 215 - Descrição da fração 001 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

001 
Rua do Clube Fluvial 

Portuense, nº 2 a 8 

Cave 

Rés-do-chão 

4 Andares 

Águas-furtadas 

65,00 422,00 Mau Profunda 

 

Quadro 216 – Avaliação das condições da fração 001 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

 

 

Quadro 217 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 001 com o uso existente 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º A Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 2º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º + AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

 

 

Figura 64 - fração 001 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 218 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 001 com o novo uso 

Avaliação geral de segurança contra incêndios da nova utilização 

Caraterização funcional 
Utilização 

Tipo 
Fatores de risco 

Categoria 

de Risco 

- Cave 

Lounge e 

instalações 

sanitárias VII 

Hoteleiros e 

Restauração 

 

Altura >9m e ≤ 28 m 

Efetivo ≤100 de pessoas 

Efetivo em locais de risco E ≤50 pessoas 

3 ª CR 
- R/Ch Receção e bar 

- 1º,2º,3, 4º 
2 quartos por piso, 

(cama dupla) 

- 5º 
Suite, (cama 

dupla) 

Utilização Tipo VII - Hoteleiros da 3ª CR  

  

Na Utilização existente, as exigências de SCIE são as seguintes: 

Quadro 219 - Exigências de SCIE da fração 001, com a utilização existente 

Exigências de SCIE com a utilização existente 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme  

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Quadro 220 - Exigências de SCIE da fração 001, com a nova utilização 

Exigências de SCIE com a nova utilização 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI  

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

- Rede de incêndio húmida, na via vertical 

- Sprinklers 

- Reserva de água (depósito) 

- Grupo hidropressor 

- Fontes centrais de energia de emergência 

(gerador) 

 

Uma vez que a intervenção é profunda, dado que as condições de segurança, salubridade e estética eram 

más, o que originava um edifício sem as condições mínimas de habitabilidade, deveria ser aplicado o RJ-SCIE 

na íntegra mas, atendendo a que existem constrangimentos, a apreciação teve em consideração grande parte 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos 

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 325 de 404 

do que foi desenvolvido nesta dissertação, nomeadamente a aplicação e adaptação das questões da 

legislação em vigor, os resultados da análise estatística e as questões de sustentabilidade e com a segurança 

contra incêndios. 

Assim e de acordo com o que foi referido no capítulo da revisão legislativa, em que se referia: 

 De acordo com Regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE), Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, (com as alterações posteriores), no seu artigo 60, sobre as edificações 

existentes, 

 As edificações construídas ao abrigo do direito anterior e as utilizações respetivas não 1.

são afetadas por normas legais e regulamentares supervenientes; 

 A licença, ou admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução, ou de 2.

alteração das edificações não pode ser recusada com fundamento em normas legais, 

ou regulamentares supervenientes à construção originária desde que tais obras não 

originem, ou agravem, desconformidade com as normas em vigor, ou tenham como 

resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da edificação; 

 Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a lei pode impor condições 3.

específicas para o exercício de certas atividades em edificações já afetas a tais 

atividades, ao abrigo do direito anterior, bem como condicionar a execução das obras 

referidas no número anterior à realização dos trabalhos acessórios que se mostrem 

necessários para a melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação. 

 De acordo com o Regime jurídico da reabilitação urbana (RJRU), Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 

de outubro e a Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, no seu artigo 51, sobre a proteção do existente, 

 A emissão da licença, ou a admissão de comunicação prévia de obras de reconstrução, ou 1.

alteração de edifício inseridas no âmbito de aplicação do presente decreto – lei não podem 

ser recusadas com fundamento em normas legais, ou regulamentares supervenientes à 

construção originária, desde que tais operações: 

a) Não originem ou agravem a desconformidade com as normas em vigor; ou 

b) Tenham como resultado a melhoria das condições de segurança e de salubridade da 

edificação; e 
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c) Observem as opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do 

edifício. 

 As obras de ampliação inseridas no âmbito de uma operação de reabilitação urbana podem 2.

ser dispensadas do cumprimento de normas legais, ou regulamentares supervenientes à 

construção originária, sempre que da realização daquelas obras resulte uma melhoria das 

condições de desempenho e segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação, 

sendo observadas as opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do 

edifício, e o sacrifício decorrente do cumprimento das normas legais e regulamentares 

vigentes seja desproporcionado em face da desconformidade criada, ou agravada pela 

realização daquelas. 

 O disposto no número anterior é aplicável ao licenciamento, ou à admissão de comunicação 3.

prévia de obras de construção que visem a substituição de edifícios previamente existentes. 

 Os requerimentos de licenciamento, ou as comunicações prévias devem conter sempre 4.

declaração dos autores dos projetos que identifique as normas técnicas, ou regulamentares 

em vigor que não foram aplicadas e, nos casos previstos no n.º 2 e no número anterior, a 

fundamentação da sua não observância. 

 Aplicou-se o Regime jurídico da Segurança contra incêndios em edifícios, (RJ- SCIE), Decreto-Lei 

n.º 220/2008, de 12 de novembro, com exceção dos seguintes aspetos: 

 Alínea a) do nª8 do art. 7.º da Port. 1532/2008 de 29/12, relativo ao grau de resistência ao 1.

fogo entre fachadas em confronto, uma vez que a rua dos mercadores é muito estreita e não 

se consegue respeitar o afastamento exigido, ou dar a resistência ao fogo aos vãos existentes, 

porque é exigido um tipo de vão tradicional e não existem no mercado elementos com estas 

caraterísticas que sejam certificados contra o fogo. O que se fez foi usar vidros de melhor 

qualidade e dar um tratamento às madeiras com tintas ignífugas; 

 N.º1 do art.72º da Port. 1532/2008 de 29/12, relativo às fontes centrais de energia de 2.

emergência, uma vez que os meios projetados não necessitam deste equipamento e porque 

por constrangimentos de espaço os mesmos não cabiam no local; 

 Art.168º da Port. 1532/2008 de 29/12, relativo aos meios de 2.ª intervenção, por ocuparem 3.

espaço nas escadas, que é a única via vertical de evacuação e porque não existe reserva de 

água com meios hidropressores para garantir a pressão exigida na rede; 
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 Arts.173º e 174º da Port. 1532/2008 de 29/12, relativo aos sistemas fixos de extinção 4.

automática por água, devido aos constrangimentos  de espaço  para a reserva de água e para 

as fontes centrais de energia de emergência. 

Mesmo que não se respeite o RJ-SCIE na totalidade, uma vez que era manifestamente desproporcionado 

em termos económicos a sua completa aplicação, os meios e medidas aplicadas melhoraram, e muito, as 

condições de segurança.  

Para além disso, e de acordo com os resultados estatísticos pode-se afirmar que estamos perante uma 

utilização e uma localização que apresentam um risco reduzido, dado que o tempo de resposta médio dos 

meios de socorro do BSB para a freguesia de São Nicolau é cerca de 4 minutos e os registos de incêndios 

apontam para esta nova utilização, Hoteleiros, 5% do total das ocorrências.  

Assim, conjugando todos estes dados, a análise de risco que se fez de uma forma qualitativa aponta para 

que a solução apresentada seja satisfatória e, como tal, foi aceite. 

Quadro 221 - Exigências de SCIE aplicadas na fração 001, após apreciação. 

Exigências de SCIE com a nova utilização 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 
Sinalização, iluminação e deteção 

Controlo de 

fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI  

- Passivo 

- Extintores 

- RIA 

 

 

Sob a perspetiva da sustentabilidade e a SCIE teve-se em consideração o que foi apresentado no método 

qualitativo, nomeadamente: 
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Quadro 222 - Tabela representativa do nível de risco de incêndio relativo associado aos elementos de construção sustentável 

 

Quadro 223 - Nível de risco 

 

Ri
sc

o 
po

te
nc

ia
l d

e 
ig

ni
çã

o

Ri
sc

o 
po

te
nc

ia
l d

e 
ch

oq
ue

Pe
ri

go
 p

ot
en

ci
al

 d
e 

ex
pl

os
ão

Pe
ri

go
 p

ot
en

ci
al

 d
e 

to
xi

ci
da

de

Fa
ci

lm
en

te
 in

fla
m

áv
el

A
rd

e 
ra

pi
da

m
en

te
 u

m
a 

ve
z 

in
fla

m
ad

o

Co
nt

ri
bu

i c
om

 m
ai

s 
co

m
bu

st
ív

el

O
 m

at
er

ia
l a

fe
ta

 a
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

da
 c

om
bu

st
ão

A
um

en
ta

 a
 ta

xa
 d

e 
cr

es
ci

m
en

to
 d

o 
in

cê
nd

io

Pr
od

uç
ão

 s
ig

ni
fic

at
iv

a 
de

 fu
m

o

Re
du

çã
o 

po
te

nc
ia

l d
o 

te
m

po
 d

e 
co

la
ps

o

O
 c

ol
ap

so
 a

fe
ta

 a
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 d

a 
co

m
bu

st
ão

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

es
ta

bi
lid

ad
e

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

e 
fu

m
o

O
 c

ol
ap

so
 a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 c

ha
m

as

O
 m

at
er

ia
l a

pr
es

en
ta

 p
re

oc
up

aç
õe

s 
de

 

pr
op

ag
aç

ão
 d

as
 c

ha
m

as

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 v

en
til

aç
ão

 d
o 

fu
m

o 
/ 

ca
lo

r

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 e

va
cu

aç
ão

 d
os

 o
cu

pa
nt

es

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 d

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
de

 á
gu

a 

pa
ra

 o
s 

bo
m

be
iro

s

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

na
 e

fic
ác

ia
 d

a 
ex

tin
çã

o

Po
de

 t
er

 im
pa

ct
o 

no
 a

ce
ss

o 
do

s 
m

ei
os

 d
e 

so
co

rr
o

Po
de

 a
fe

ta
r o

 a
ce

ss
o 

e 
as

 o
pe

ra
çõ

es
 d

os
 

bo
m

be
iro

s
Po

de
 t

er
 im

pa
ct

o 
na

 c
on

te
nç

ão
 d

o 
es

co
am

en
to

 

su
pe

rf
ic

ia
l

N
ív

el
 d

e 
R

is
co

Sistemas e materiais estruturais

Madeira existente

Atributos de espaço interior

Construção mais apertada

Maiores valores de isolamento

Mais espaços fechados

Clarabóias

Aumento do isolamento acústico

Sistemas e questões de construção

Ventilação natural

Questões locais 

Orientação dos edifícios

Nível de risco 

  Baixo   Apresenta um nível de rico baixo quando não é mitigado 

Médio   Apresenta um nível de rico médio quando não é mitigado 

Alto   Apresenta um nível de rico alto quando não é mitigado 
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Quadro 224 - Tabelas onde se apresenta o material, o sistema ou o atributo sustentável, qual o perigo de incêndio, qual o nível de 

preocupação e quais as possíveis estratégias de mitigação. 

Materiais / Sistemas / Atributos Perigo de Incêndio 
 Nível de 

preocupação 

Potenciais 

estratégias de 

mitigação 

Sistemas e materiais estruturais 

Madeira existente 

Pode colapsar. Contribui para a 

carga de incêndio. Tem impacto na 

evacuação e na atuação dos 

bombeiros. Pode ter problemas de 

estabilidade. 

Alto 

Barreira de 

resistência ao fogo 

(por exemplo, 

gesso cartonado 

com resistência ao 

fogo). Lista de 

materiais 

certificados. 

Sprinklers. 

Sistemas e materiais exteriores 

Espuma isolante rígida 

Pode contribuir para a propagação 

das chamas e do fumo e para o 

desenvolvimento de produtos 

tóxicos e aumento da carga de 

incêndio.  

Alto 

Barreira de 

resistência ao fogo 

(por exemplo, 

gesso cartonado 

com resistência ao 

fogo). Lista de 

materiais 

certificados. 

Sprinklers. 

Cabos exteriores / Esteiras de cabos 
Pode contribuir para o aumento da 

carga de incêndio.  
Baixo 

Limitar o volume e 

lista de materiais 

certificados. 
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Atributos de espaço interior 

Construção mais apertada 

Pode alterar as características da 

combustão dos compartimentos. 

Pode resultar em efeitos negativos 

para a saúde. 

Moderado 

Assegurar trocas 

de ar adequadas e 

filtragem. Lista de 

materiais 

certificados. 

Maiores valores de isolamento 

Pode alterar as características da 

combustão dos compartimentos. 

Pode aumentar a carga de incêndio 

e levar a impactos no acesso dos 

bombeiros. 

Moderado 

Lista de materiais 

certificados. 

Sprinklers. 

 Mais espaços fechados 
Pode resultar em desafios em 

encontrar as fontes dos incêndios. 
Baixo Sprinklers. 

Claraboias 
Pode contribuir para a propagação 

do fogo e do fumo. 
Baixo 

Lista de materiais 

certificados. 

Sprinklers. 

Aumento do isolamento acústico 

Pode alterar as características da 

combustão dos compartimentos. 

Pode aumentar a carga de incêndio 

e levar a impactos no acesso dos 

bombeiros. 

Moderado 

Lista de materiais 

certificados. 

Sprinklers. 

Sistemas e questões de construção 

Ventilação natural 

Pode ter impacto na capacidade de 

controlo de fumo. Dependendo das 

situações ambientais pode 

influenciar o movimento do fumo. 

Moderado 

Sistemas de 

exaustão de fumo 

dedicados. 

Sprinklers. 

Sistemas de 

ventilação 

dedicados aos 

bombeiros. 

Questões locais  

Orientação dos edifícios 
Pode apresentar desafios ao acesso 

dos meios de socorro. 
Baixo 

Planeamento da 

resposta do 

socorro 

apropriada, 

incluindo o acesso 

dos veículos. 
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A forma como se fez a reabilitação desta fração vai ao encontro de tudo aquilo que se defendeu nesta 

dissertação, procurando-se respeitar os três pilares da sustentabilidade: 

 Pilar económico 

Ao reabilitar, mantendo ao máximo os elementos construtivos existentes, reduziu-se a utilização de 

materiais novos e, por conseguinte, reduziram-se os custos.  

Os materiais existentes foram tratados de forma adequada garantindo a necessária resistência ao fogo.  

 Pilar Ambiental 

Ao se utilizarem menos materiais novos, também se reduz a emissão de carbono, que resultaria do seu 

fabrico e transporte. 

Como se melhorou a segurança contra incêndios da construção preveniu-se a ocorrência destes eventos e, 

por conseguinte, a possibilidade de emissão massiva de carbono para o ambiente. 

 Pilar Social 

Mantendo os materiais originais é obrigatório a utilização das técnicas de construção tradicionais fazendo 

com que seja necessário uma transmissão dos conhecimentos adquiridos pelos profissionais mais velhos aos 

mais novos, perpetuando e valorizando esta industria e criando mais empregos. 

Por outro lado, ao se mudar o uso recupera-se um edifício devoluto tornando-o mais rentável do ponto de 

vista económico, pois irá atrair mais turistas e gerar mais postos de trabalho. 

Como se melhorou a segurança contra incêndios da construção preveniu-se a ocorrência destes eventos e 

por, conseguinte, há uma maior garantia de se manterem os postos de trabalho que se perderiam se tal fato 

ocorresse. 

Ao se adaptar o RJ-SCIE para uma solução segura mas muito mais económica viabilizou-se a operação 

urbanística, que de outro modo seria incomportável, o que obrigaria os promotores a abandonar o projeto. 
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Projeto final de arquitetura da operação urbanística da reabilitação da fração nº1 do quarteirão de São 

João (cortesia de N&N, arquitetura e planeamento, Lda.) 
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Projeto final de SCIE da operação urbanística da reabilitação da fração nº1 do quarteirão de São João 

(cortesia de Joaquim Viseu, engenharia unipessoal, Lda.) 
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Fotos da operação urbanística da reabilitação da fração nº1 do quarteirão de São João (cortesia de Porto 

Vivo e N&N, arquitetura e planeamento, Lda.) 

Antes das Obras 
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Durante as obras 
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Após as obras 
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3.8 Análise de SCI das frações do Quarteirão de São João 

Quadro 225 - Descrição da fração 002 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 
construção 

(m2) 

Estado de 
Conservação 

Nível de 
Intervenção 

002 
Rua do Clube Fluvial 
Portuense, 10 e 12 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 
Água furtadas 

31,00 252,00 Mau Profunda 

 

Quadro 226 - Avaliação das condições da fração 002 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

 

 

Quadro 227 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 002 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Comércio devoluto VIII – Comerciais  
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 
Pisos abaixo do PR ≤1 

2 ª CR 

- 1º, 2º, 3º Habitação  I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º, 5º Habitação  I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2 ª CR 

- 6º + AF Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 228 - Exigências de SCIE da fração 002 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo 
de fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- RIA 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Figura 65 - fração 002 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 229 - Descrição da fração 003 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

003 

Rua do Clube Fluvial 

Portuense, nº 14 a 18 

e Rua de São João, nº 

44 a 46 

Rés-do-chão, 

Sobre-loja,  

4 Andares Águas-

furtadas 

76,00 574,00 Mau Profunda 

  

Quadro 230 - Avaliação das condições da fração 003 

  
 

 

  
  

    

Quadro 231 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 003 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch + sobre loja + 1º  Bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 2º, 3º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

4º + AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 232 - Exigências de SCIE da fração 003 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 66 - fração 003 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 233 - Descrição da fração 004 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

004 

Rua de S. João, 48 e 

50, Rua dos 

Mercadores, 57 a 61 

Cave 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Águas-furtadas 

156,00 1024,00 Mau Profunda 

 

Quadro 234 - Avaliação das condições da fração 004 

  

 

 

 

Quadro 235 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 004 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º A Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º Fte, 1º Trs,  2º Fte, 2º 

Trs + 3º 
Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º + 5º+ AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 236 - Exigências de SCIE da fração 004 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 67 - fração 004 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 237 - Descrição da fração 005 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

005 
Rua de S. João, 52 a 

54 

Cave 

Rés-do-chão 

3 Andares 

Águas furtadas  

60,00 360,00 Médio Médio 

 

Quadro 238 - Avaliação das condições da fração 005 

  

 

 

 

  

Quadro 239 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 005 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch  Comércio VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 

≤1 pisos abaixo do 

plano de referência 

≤100 de pessoas 

2 ª CR 

- 1º + 2º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º + AF Associação III - Administrativos 
>9m e ≤ 28 m ≤100 

de pessoas 
2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 240 - Exigências de SCIE da fração 005 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo  

- Extintores 

- RIA (na UT III e UT VIII) 

 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 

restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 68 - fração 005 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 241 - Descrição da fração 006 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

006 

Rua de S. João, 56 e 

Rua dos Mercadores, 

65 

Cave 

Rés-do-chão 

3 Andares 

140,00 576,00 Médio Médio 

 

Quadro 242 - Avaliação das condições da fração 006 

  

 

 

 

 

Quadro 243 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 006 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º, 2º e 3º Comércio VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 

≤1 pisos abaixo do 

plano de referência 

≤100 de pessoas 

2 ª CR 

Utilização tipo VIII, Comerciais, da 2ª CR  

Quadro 244 - Exigências de SCIE da fração 006 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 

restantes melhorar a segurança 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 69 - fração 006 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 245 - Descrição da fração 007 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação 
(m2) 

Área bruta de 
construção (m2) 

Estado de 
Conservação 

Nível de 
Intervenção 

007 

Rua de São João 58 - 
58ª, Rua dos 
Mercadores 67 – 73 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 

158,00 1025,00 Médio Médio 

 

Quadro 246 - Avaliação das condições da fração 007 

  

 

 

 

Quadro 247 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 007 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º Comércio devoluto VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 
≤1 pisos abaixo do plano 
de referência 
≤100 de pessoas 

2 ª CR 

1º Frt e 1º Tras (2º) Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

2º Frt e 2º Tras (3º) Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

3º Frt e 3º Tras (4º) Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

4º Frt e 4º Tras (5º) Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 248 - Exigências de SCIE da fração 007 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo de 
fumos 

Equipamentos e sistemas de 
extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou ativo 

- Extintores 
- RIA 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), 
na via vertical 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau 
O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 70– fração 007 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 249 - Descrição da fração 008 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

008 

Rua de S. João, 60 e 

62 e Rua dos 

Mercadores, 75 e 79 

Cave 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Águas-furtadas 

173,00 1209,00 Médio Profunda 

 

Quadro 250 - Avaliação das condições da fração 008 

  

 

 

Quadro 251 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 008 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º  Armazém devoluto XII – Armazéns 

Densidade de carga de 

incêndio ≤5000 MJ/m2 

≤1 pisos abaixo do 

plano de referência 

2 ª CR 

- 2º, 3º  Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

4º, 5º + AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 252 - Exigências de SCIE da fração 008 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

- Spinklers 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

- Reserva de água, grupo sobrepressor e 

gerador 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 71 - fração 008 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 253 - Descrição da fração 009 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

009 

Rua de S. João 64 e 

64 A , Rua dos 

Mercadores 83 e 89 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Águas-furtadas 

141,00 917,00 Mau Profunda 

 

Quadro 254 - Avaliação das condições da fração 009 

  

 

 

 

Quadro 255 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 009 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch Comércio III – Comerciais 
Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 2º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

- AF 
Arrumos 

devoluto 
I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 256 - Exigências de SCIE da fração 009 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 72 - fração 009 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 257 - Descrição da fração 010 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

010 
Rua de São João 66 – 
68, Rua dos 
Mercadores 161 - 165 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 

153,00 991,00 Médio Médio 

  

Quadro 258 - Avaliação das condições da fração 010 

  

 

 

 

Quadro 259 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 010 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria 
de Risco 

- Cave + R/Ch Panificadora XII – Industriais 
Densidade de carga de incêndio 
≤5000 MJ/m2 
≤1 pisos abaixo do plano de referência 

2 ª CR 

- 1º 
Serviços 
Serviços - Devoluto 

III - Administrativos 
≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

2º, 3º Serviços 
III - Administrativos ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

4º Serviços - Devoluto 
III - Administrativos >9m e ≤ 28 m 

≤100 de pessoas 
2 ª CR 

5º Serviços 
III - Administrativos >9m e ≤ 28 m 

≤100 de pessoas 
2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 260 - Exigências de SCIE da fração 010 

Exigências de SCIE 

Resistência ao 
fogo (estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo de 
fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou ativo 

- Extintores 
- RIA 
- Spinklers 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 
- Reserva de água, grupo sobrepressor e gerador 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Bom 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 
O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 73 – fração 010 

(Origem Porto Vivo) 



  Segurança Contra Incêndios na  

  Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos 

   

 MCRS – Universidade do Minho Pág. 349 de 404 

Quadro 261 - Descrição da fração 011 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

011 

Rua de São João 70 – 

72/ 72ª, Rua dos 

Mercadores 97-99 

Cave 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Recuado 

132,00 872,00 Médio Profunda 

 

Quadro 262 - Avaliação das condições da fração 011 

  

 

 

 

Quadro 263 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 011 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º Tras Comércio VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 

≤1 pisos abaixo do plano 

de referência 

≤100 de pessoas 

2 ª CR 

- 1º Frt Comércio VIII – Comerciais 
Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 2º, 3º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º, 5º, 6º Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 264 - Exigências de SCIE da fração 011 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 74 - fração 011 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 265 - Descrição da fração 012 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

012 
Rua de S. João, 74 – 
78 e Rua dos 
Mercadores, 101-105 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 
Recuado 

173,00 1330,00 Médio Profunda 

 

Quadro 266 - Avaliação das condições da fração 012 

  

 

 

 

Quadro 267 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 012 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Bar 
VII – Hoteleiros e 
restauração 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 1º Escritório III - administrativos ≤9m 1 ª CR 

- 2º Esq, 2º Dto Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º esq, 3º Dto Habitação I - Habitacionais ≤9m 1ª CR 

- 4º Esq, 4º Dto (devoluto) Habitação  I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

- 5º Esq, 5º Dto Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

6º + Recuado Habitação Devoluto I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 268 - Exigências de SCIE da fração 012 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo 
de fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Médio 

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 75 - fração 012 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 269 - Descrição da fração 013 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

013 

Rua de S. João, 80, 

80A e Rua dos 

Mercadores, 107-111 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Águas-furtadas 

102,00 672,00 Mau Profunda 

 

Quadro 270 - Avaliação das condições da fração 013 

 

 

 

 

 

Quadro 271 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 013 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch + 1º Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 2º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º, 4º, 5º + AF Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 272 - Exigências de SCIE da fração 013 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 
Sinalização, iluminação e deteção 

Controlo de 

fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 76 - fração 013 

(Origem Porto Vivo) 



Segurança Contra Incêndios na    

Reabilitação Sustentável de Edifícios Antigos    

 

   

Pág. 352 de 404 MCRS – Universidade do Minho  

Quadro 273 - Descrição da fração 014 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

014 

Rua de São João 82 – 

84, Rua dos 

Mercadores 113 - 117 

Cave 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Águas-furtadas 

124,00 868,00 Médio Média 

 

Quadro 274 - Avaliação das condições da fração 014 

 

 

 

 
 

Quadro 275 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 014 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 2º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 4º Esq, 4º Dir Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

5º Esq, 5º Dto + AF Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 276 - Exigências de SCIE da fração 014 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 77 - fração 014 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 277 - Descrição da fração 015 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

015 
Rua de São João 86 – 
88, Rua dos 
Mercadores 121 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 

118,00 848,00 Bom Ligeira 

 

Quadro 278 - Avaliação das condições da fração 015 

  

 

 

 

Quadro 279 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 015 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Serviços III- Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 1º Frt, 1º Tras 
Serviços 

III- Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 2º Frt, 2º Tras Serviços 
III- Administrativos 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 3º Frt, 3º Tras Serviços 
III- Administrativos 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 4º Frt, 4º Tras Serviços 
III- Administrativos 

>9m e ≤ 28 m 
≤100 de pessoas 

2 ª CR 

- 5º Frt, 5º Tras Serviços 
III- Administrativos 

>9m e ≤ 28 m 
≤100 de pessoas 

2ª CR 

Utilização tipo III - Administrativos da 2ª CR  

Quadro 280 - Exigências de SCIE da fração 015 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo 
de fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- RIA 

Como a intervenção é ligeira deve-se tentar melhorar as condições de segurança  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Bom 

Salubridade  Bom 

Estética  Bom  

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 78– fração 015 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 281 - Descrição da fração 016 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

016 

Rua de São João 90 – 

94, Rua dos 

Mercadores 125 - 131 

Cave 

Rés-do-chão 

4 Andares 

180,00 1035,00 Mau Profunda 

 

Quadro 282 - Avaliação das condições da fração 016 

  

 

 

 

Quadro 283 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 016 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Devoluto --- --- --- 

- 1º Serviços III - Administrativos 
Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 2, 3º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1ª CR 

4º Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 284 - Exigências de SCIE da fração 016 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 79 - fração 016 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 285 - Descrição da fração 017 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

017 
Rua de São João 96 – 
98, Rua dos 
Mercadores 133 - 137 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 

124,00 837,00 Médio Médio 

 

Quadro 286 - Avaliação das condições da fração 017 

  

 

 

 

 

Quadro 287 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 017 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 
restauração 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 1ºDto,  
1º Esq (devoluto) 

Serviços III - Administrativos 
≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 2º Dto (devoluto), 2º Esq 
(devoluto) 

Serviços 
III - Administrativos 

≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 3º Dto, 3º Esq 
Serviços 

III - Administrativos 
≤9m 
≤100 de pessoas 

1ª CR 

- 4º Dto (devoluto), 4º Esq 
(devoluto) 

Serviços 
III - Administrativos 

≤9m 
≤100 de pessoas 

2ª CR 

- 5º Dto, 5º Esq 
Serviços 

III - Administrativos 
≤9m 
≤100 de pessoas 

2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 288 - Exigências de SCIE da fração 017 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e deteção 
Controlo de 
fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- RIA 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Bom 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 80– fração 017 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 289 - Descrição da fração 018 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

018 

Rua de São João 100 

– 108, Rua dos 

Mercadores 139 - 147 

Rés-do-chão 

4 Andares 

Águas-furtadas 

277,00 1662,00 Mau Profunda 

 

Quadro 290 - Avaliação das condições da fração 018 

 

  

 
 
 

Quadro 291 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 018 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch 
Comércio 

devoluto 
VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º, 2º, 3º 
Habitação 

devoluta 
I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

4º 
Habitação 

devoluta 
I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 292 - Exigências de SCIE da fração 018 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões de alarme manuais 

 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Médio 

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 81– fração 018 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 293 - Descrição da fração 019 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

019 

Rua de São João 110 

– 112 / Rua dos 

Mercadores s/n 

Rés-do-chão 

5 Andares 
127,00 762,00 Mau Profunda 

 

Quadro 294 – Avaliação das condições da fração 019 

 

 

 

 

Quadro 295 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 019 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

R/Ch, 1º 
Comércio 

devoluto 
VIII Comerciais 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 2º Serviços III - Administrativos ≤9m 1 ª CR 

- 3º, 4º, 5º Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 296 - Exigências de SCIE da fração 019 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE 

 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 82– fração 019 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 297 - Descrição da fração 020 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

020 

Rua de São João 118 

– 114, Rua dos 

Mercadores s/n 

Rés-do-chão 

5 Andares 

Recuado 

145,00 950,00 Mau Profunda 

 

Quadro 298 - Avaliação das condições da fração 020 

 

 

 

 

 

Quadro 299 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 020 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch + 1º Oficina XII – Industriais 

Densidade de carga de incêndio >5000 

MJ/m2 e  ≤15000 MJ/m2  

0 pisos abaixo do plano de referência 

2 ª CR 

- 2º Habitação  I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º, 4º, 5º e 6º 
Habitação 

devoluta 
I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 300 - Exigências de SCIE da fração 020 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo de 

fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

- Spinklers 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

- Reserva de água, grupo sobrepressor e gerador 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Médio 

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 83 - fração 020 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 301 - Descrição da fração 021 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

021 
Rua de São João 120 
– 124, Rua dos 
Mercadores 161 - 165 

Rés-do-chão 
5 Andares 
2 Recuados 

42,00 237,00 Bom Médio 

  

Quadro 302 - Avaliação das condições da fração 021 

 

  

 

 

Quadro 303 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 021 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- R/Ch + 1º Tras 
Armazém de 
mercearia 

XII – Industriais 
Densidade de carga de incêndio 
≤5000 MJ/m2   

0 pisos abaixo do plano de referência 
1 ª CR 

- 1º Serviços III - Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 2º Serviços III - Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 3ºFrt, 3º Tras Habitação  I - Habitacionais Altura ≤9m 1ª CR 

- 4º Frt, 4º Tras, 5º Tras, 
6º Frt, 6º Tras e 7º 

Habitação  I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m  2ª CR 

5º Frt Serviços III - Administrativos 
>9m e ≤ 28 m 
≤100 de pessoas 

2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 304 - Exigências de SCIE da fração 021 

Exigências de SCIE 

Resistência ao 
fogo (estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo de fumos Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 
 

- Passivo ou ativo 
- Extintores 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via vertical 
 - RIA 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Bom 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 84 – fração 021 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 305 - Descrição da fração 022 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

022 
Rua de S. João, 126 a 
134 

Rés-do-chão 
4 Andares 
Águas-furtadas 

170,00 1272,00 Médio Média 

 

Quadro 306 - Avaliação das condições da fração 022 

 

 

 

 

 

 

Quadro 307 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 022 

Quadro 308 - Exigências de SCIE da fração 022 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo 
de fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- Botões manuais de alarme 
 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 

Como a intervenção é média deve-se tentar aplicar o RJ – SCIE, nas partes que forem intervencionadas e nas 
restantes melhorar a segurança 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Médio 

Estética  Médio 

O edifício possui condições mínimas de habitabilidade  

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

R/Ch Mercearia VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 
0 pisos abaixo do plano de 
referência 

1 ª CR 

- 1º Atelier III - Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 2º Dto Atelier III - Administrativos 
Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 

1 ª CR 

- 2º Esq, 3º Dto 
(devoluto), 3º Esq, 

Habitação devoluta I - Habitacionais Altura ≤9m 1ª CR 

4º e AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Figura 85 – fração 022 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 309 - Descrição da fração 023 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

023 
Travessa da Bainharia, 
nº 10 

Cave 
Rés-do-chão 
5 Andares 
Águas-furtadas 

129,00 990,00 Mau Profunda 

 

Quadro 310 - Avaliação das condições da fração 023 

  

 

 

 

Quadro 311 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 023 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave 
Armazém de mercearia  
(da fração anterior) 

XII – Industriais 

Densidade de carga de 
incêndio ≤5000 MJ/m2   

1 piso abaixo do plano 
de referência 

2 ª CR 

- R/Ch Comércio VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 
0 pisos abaixo do 
plano de referência 

1 ª CR 

- 1º, 2º e 3º,  Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

4º,5º e AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m≤28m 2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 312 - Exigências de SCIE da fração 023 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e deteção 
Controlo de 
fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 90 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- RIA 
- Spinklers 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 
- Reserva de água, grupo sobrepressor e gerador 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 86 - fração 023 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 313 - Descrição da fração 024 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

024 
Travessa da Bainharia 

12 - 16 

Cave 

Rés-do-chão 

4 Andares 

Águas-furtadas 

60,00 409,00 Bom Ligeira 

 

Quadro 314 - Avaliação das condições da fração 024 

  

 

 

 

 

Quadro 315 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 024 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch + 1º + 2º + 

3º + 4º + AF 

Residência de 

Estudantes 

VII – Hoteleiros e 

restauração 

>9m e ≤ 28 m ≤100 de 

pessoas 

≤50 a dormir 

2 ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 316 - Exigências de SCIE da fração 024 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 
Sinalização, iluminação e deteção 

Controlo de 

fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- RIA 

Como a intervenção é ligeira deve-se tentar melhorar as condições de segurança 

 

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Bom 

Salubridade  Bom 

Estética  Bom  

O edifício possui condições de habitabilidade  

Figura 87 - fração 024 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 317 - Descrição da fração 025 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 
Área bruta de 

construção (m2) 
Estado de 

Conservação 
Nível de 

Intervenção 

025 
Travessa da Bainharia, 
nº 18 a 22 

Cave 
Rés-do-chão 
Sobre-loja 
3 Andares 
Águas-furtadas 

64,00 281,00 Médio Profunda 

 

Quadro 318 - Avaliação das condições da fração 025 

  

 

 

 

Quadro 319 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 025 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

- Cave + R/Ch Comércio VIII – Comerciais 

Altura ≤9m 
≤100 de pessoas 
1 piso abaixo do plano 
de referência 

2 ª CR 

- 1º, 2º, 3º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- AF Habitação devoluta I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

 

Quadro 320 - Exigências de SCIE da fração 025 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 
(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 
deteção 

Controlo 
de fumos 

Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 
- Sinalética fotoluminescente 
- Blocos autónomos 
- SADI 

- Passivo ou 
ativo 

- Extintores 
- RIA 
- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 
vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 88 – fração 025 

(Origem Porto Vivo) 
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Quadro 321 - Descrição da fração 026 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

026 

Rua dos Mercadores 

171-173, Travessa da 

Bainharia 24-26 

Rés-do-chão 

3 Andares 

Águas-furtadas 

45,00 307,00 Médio Profunda 

 

Quadro 322 - Avaliação das condições da fração 026 

  

 

 

 

Quadro 323 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 026 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

R/Ch  Restauração e bebidas 
VII – Hoteleiros e 

restauração 

Altura ≤9m 

≤100 de pessoas 
1 ª CR 

- 1º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 2º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º Habitação I - Habitacionais ≤9m 1ª CR 

Recuado Habitação I - Habitacionais >9m e ≤ 28 m 2ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

Quadro 324 - Exigências de SCIE da fração 026 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo 

de fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- Botões manuais de alarme 

- Passivo ou 

ativo 

- Extintores 

- Rede de incêndio (seca ou húmida), na via 

vertical 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

 

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Médio 

Salubridade  Mau 

Estética  Médio 

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 89 – fração 026 (Origem 

Porto Vivo) 
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Quadro 325 - Descrição da fração 027 

Parcela Localização Composição 
Área de 

implantação (m2) 

Área bruta de 

construção (m2) 

Estado de 

Conservação 

Nível de 

Intervenção 

027 
Rua dos Mercadores, 

nº 167 e 169 

Rés-do-chão 

Sobre-loja 

3 Andares 

50,00 324,00 Mau Profunda 

 

Quadro 326 - Avaliação das condições da fração 027 

  

 

 

 

 

Quadro 327 - Avaliação geral de segurança contra incêndios da fração 027 

Avaliação geral de segurança contra incêndios  

Caraterização funcional Utilização Tipo Fatores de risco 
Categoria de 

Risco 

R/Ch + sobre-loja Armazém de mercearia XII – Industriais 

Densidade de carga de 

incêndio ≤5000 MJ/m2   

o piso abaixo do plano 

de referência 

1 ª CR 

- 1º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 2º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1 ª CR 

- 3º Habitação devoluta I - Habitacionais ≤9m 1ª CR 

Utilização Mista da 2ª CR  

 

Quadro 328 - Exigências de SCIE da fração 027 

Exigências de SCIE 

Resistência ao fogo 

(estrutural) 

Sinalização, iluminação e 

deteção 

Controlo de 

fumos 
Equipamentos e sistemas de extinção  

- REI 60 

- Sinalética fotoluminescente 

- Blocos autónomos 

- SADI 

- Passivo ou ativo - Extintores 

Como a intervenção é profunda deve-se tentar aplicar, ao máximo, o RJ - SCIE  

Avaliação geral das condições de segurança, salubridade e estética  

Segurança  Mau 

Salubridade  Mau 

Estética  Mau  

O edifício não possui condições mínimas de habitabilidade  

Figura 90 – fração 027 

(Origem Porto Vivo) 
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É importante referir que a todas estas preocupações há ainda que somar o estudo das seguintes 

questões: 

 Caraterização dos locais de risco; 

 As condições exteriores comuns (que neste quarteirão são muito importantes, nomeadamente, na 

rua dos mercadores); 

 As limitações à propagação do incêndio pelo exterior (com mais rigor por se tratar de uma pré-

existência em edifícios antigos); 

 A reação ao fogo dos revestimentos exteriores e da cobertura; 

 O abastecimento e prontidão dos meios de socorro (com especial destaque para a rua dos 

mercadores); 

 As questões de resistência ao fogo; 

 A compartimentação; 

 As vias de evacuação, horizontais e verticais; 

 A reação ao fogo dos materiais; 

 A evacuação; 

 As caraterísticas das portas; 

 As instalações técnicas. 




