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PARECER DESPACHO 

 1. Concordo; 

 2. Notifique-se o requerente nos termos e para 

os efeitos propostos. 

 

ASSUNTO Segurança Contra Incêndio em Edifícios - Medidas de Autoproteção 

  

1. SITUAÇÃO  

1.1 O presente parecer tem como objetivo a apreciação técnica das Medidas de Autoproteção, 

cujo pedido deu entrada na ANEPC através do Nº de Processo 973044 de 31/07/2020.  

 

1.2 O estabelecimento em análise pertence à utilização-tipo VIII - Comerciais e gares de 

transportes da 2ª categoria de risco, tendo como requerente Ângela Marisa Caleiro Vairinhos e 

titular MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Évora, S.A.. 

 

1.3 O processo foi atribuído ao signatário para análise em 10/08/2020.  

 

2. FINALIDADE  

 

2.1 A presente informação tem como finalidade submeter à consideração superior a análise 

técnica e proposta de parecer relativa ao pedido identificado no ponto 1 
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3. ANÁLISE  

 

3.1 A legislação aplicável  

 Dec. Lei 220/2008, de 12 de novembro com a redação que lhe é conferida pela Lei 

123/2019, de 18 de outubro  

 Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro  

 

3.2 Caraterização do edifício/ recinto  

 

 Estabelecimento: Pavilhão E do MARÉ 

 Local Obra: Quinta do Alcaide, Pavilhão E – Évora 

 

3.3 Parecer  

 

Apreciadas as Medidas de Autoproteção referenciadas em epígrafe, verifica-se que estão 

cumpridas as disposições do Dec. Lei 220/2008, de 12 de novembro com a redação que lhe é 

conferida pela Lei 123/2019, de 18 de outubro, e da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro, 

nomeadamente a estrutura do plano de segurança, no que respeita aos registos de segurança, 

ao plano de prevenção, aos procedimentos em caso de emergência, ao plano de formação e ao 

plano de realização de simulacros, de acordo com as exigências de medidas de autoproteção 

constantes no quadro XXXIX, dos art.º 198º, da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro. 

 

Esta apreciação tem como âmbito a verificação dessa estrutura, sendo o seu conteúdo, cujo 

desenvolvimento deve respeitar os artsº 199º a 207º da Portaria 1532/2008, de 29 de 

dezembro, da responsabilidade do responsável de segurança e do autor do plano de segurança. 

 

A análise das eventuais desconformidades das condições de segurança do edifício a que se 

refere o número 3, do art.º 193º, da Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro, assim como as 

correspondentes propostas de medidas de autoproteção compensatórias, são, da 

responsabilidade do responsável de segurança e do autor do plano de segurança. 

 

Nos termos do ponto 3º do art.º 198º do RTSCIE as Medidas de Autoproteção são auditáveis a 

qualquer momento pela ANEPC. 
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Nos termos e com os fundamentos atrás expostos, entende-se que o parecer é favorável. 

De acordo com as disposições do artigo n.º 196.º da mesma portaria, este parecer é 

condicionado à efetiva implementação do plano de segurança interno, devendo o responsável 

de segurança, através do delegado de segurança, executar as medidas de autoproteção e testar 

a sua operacionalidade em simulacros a realizar dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Este parecer não substitui o projeto ou a ficha de segurança contra incêndio. 

 

4. CONCLUSÕES E PROPOSTA   

 

Nos termos e fundamentos constantes do presente parecer, entende-se que a proposta de 

decisão final deverá ser no sentido de:  

 

Emitir parecer favorável das MAP, propondo-se, em caso de concordância, que o requerente 

seja notificado desta decisão.  

 

À consideração superior, 

 

 

 

O Técnico superior 

(assinatura digital) 
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