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1. Objetivo 

O presente procedimento estabelece as regras de conservação e manutenção dos equipamentos e sistemas de 

segurança.  

2. Âmbito 

Aplica-se a todos os equipamentos e sistemas de segurança instalados. 

3. Responsabilidades  

A responsabilidade pelo cumprimento deste procedimento é de todos colaboradores que realizam estes trabalhos de 

conservação e manutenção nos equipamentos e sistemas de segurança e do Delegado de Segurança, bem como 

das empresas subcontratadas para o efeito. 

4. Modo de Proceder 

Descrevem-se de seguida as operações de conservação e manutenção a executar nos equipamentos e sistemas de 

segurança da empresa, nomeadamente:  

▪ Extintores 

▪ Rede de incêndio armada tipo carretel 

▪ Manta Ignífuga 

▪ Sistema automático de deteção de incêndio 

▪ Iluminação de emergência 

▪ Sinalização de segurança 
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A Extintores 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Inspeção visual. 

▪ Verificação do estado de conservação e data de manutenção. 

▪ Verificação da acessibilidade e da sinalização. 

▪ Verificação da cavilha de segurança, do selo e da etiqueta de 

manutenção. 

▪ Verificação da pressão (se aplicável).  

MANUTENÇÃO EXTERNA  

▪ Inspeção visual e verificação do estado de conservação. 

▪ Manutenção anual: revisão, recarga e/ou prova hidráulica. 

▪ Eventual substituição de acessórios.  

 

B Rede de incêndio armada do tipo carretel  

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Inspeção visual. 

▪ Verificação do estado de conservação e da abertura da 

porta. 

▪ Verificação da acessibilidade e da sinalização. 

▪ Verificação do estado da mangueira (sem fugas e 

corretamente enrolada). 

▪ Verificação do estado da agulheta.  

MANUTENÇÃO EXTERNA  

▪ Inspeção visual e verificação do estado de 

conservação. 

▪ Manutenção anual. 

▪ Prova de pressão máxima de serviço. 
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C Manta Ignífuga 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Inspeção visual. 

▪ Verificação do estado de conservação. 

▪ Verificação da acessibilidade e da sinalização. 

 

D Sistema automático de deteção de incêndio 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Botoneiras manuais de alarme: 

o Inspeção visual. 

o Verificação da acessibilidade e da sinalização. 

▪ Detetores de incêndio: 

o Inspeção visual e verificação do estado de conservação. 

▪ Difusores sonoros: 

o Inspeção visual e verificação do estado de conservação. 

▪ Central e quadro de sinalização e comando: 

o Verificação do acesso aos comandos e sua visualização. 

MANUTENÇÃO EXTERNA  

▪ Inspeção visual e verificação do estado de conservação. 

▪ Teste à central por zonas: sirenes, botoneiras, detetores, dispositivos de alarme. 

▪ Teste às baterias. 
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E Iluminação de emergência 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Inspeção visual. 

▪ Verificação do estado de conservação dos 

equipamentos. 

▪ Verificação do correto funcionamento das 

lâmpadas. 

▪ Verificação das condições de limpeza das 

luminárias. 

MANUTENÇÃO EXTERNA  

▪ Inspeção visual e verificação do estado de 

conservação. 

▪ Substituição de lâmpadas ou outros acessórios. 
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F Sinalização de segurança 

 

PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

  

VERIFICAÇÃO INTERNA 

▪ Inspeção visual. 

▪ Verificação do estado de conservação e da visibilidade 

dos sinais. 
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5. Periodicidade das ações 
Tabela I - Periodicidade das operações de conservação e manutenção das instalações técnicas 

LOCAL / 
EQUIPAMENTO 

AÇÕES RESPONSÁVEL 
PERIODICIDADE 

MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL OUTRA 

Extintores 

Verificação interna  Colaborador     Diária 

Inspeção e manutenção geral 

Entidade Externa 
registada na ANEPC 

   X  

Prova hidráulica     10 em 10 anos 

Substituição de acessórios     
Sempre que 
necessário 

Rede de 
incêndio armada 

tipo carretel 

Verificação interna  Operadores     Diária 

Inspeção e manutenção geral 
Entidade Externa 

registada na ANEPC 

   X  

Prova de pressão máxima de serviço     5 em 5anos 

Manta Ignífuga 

Verificar o estado das mantas Colaborador     Diária 

Verificar a fixação da caixa da manta bem como a 
sua sinalização 

     Diária 

SADI 

Verificação interna  Colaborador     Diária 

Inspeção e manutenção geral 
Entidade Externa 

registada na ANEPC 
   X  

Iluminação de 
emergência 

Verificação interna  Colaborador     Diária 
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LOCAL / 
EQUIPAMENTO 

AÇÕES RESPONSÁVEL 
PERIODICIDADE 

MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL OUTRA 

Inspeção e manutenção geral 
Entidade Externa 

registada na ANEPC 

   X  

Substituição de lâmpadas ou outros acessórios     
Sempre que 
necessário 

Sinalização de 
segurança 

Verificação interna   Colaborador     Diária 

Salvaguarda-se a existência de programas de manutenção e conservação específicos para certos equipamentos, sendo as ações da presente tabela apenas complementares. 

As verificações diárias e semanais não carecem de registo. 


