
 

 

Ex.mos Senhores 

 
«Coordenador» 
O Júri está a avaliar as 276 candidaturas submetidas. Em reunião intercalar, foi identificada a 
necessidade de solicitar dados adicionais nas áreas de Segurança contra Incêndio e Geotecnia.  
Neste âmbito, foram preparadas as 3 fichas que junto enviamos, as quais solicitamos sejam 
preenchidas e devolvidas até à próxima segunda-feira, dia 22 de abril, ás 17 horas para 
bolsa.projectistas@fundiestamo.pt.  
Ficha suplementar para SIH (deverão enviar ficheiro único com cada uma das fichas referentes 
aos imóveis do portfólio, com o código da candidatura BPxxxx.SIHa 
 

  
 
  

Identificação 
do projetista 

Nome Código 
Respostas às questões 
(na generalidade das 

questões só tem de dizer 
sim ou não) 

    

Identificação 
do edifício 

  
  

Categoria de risco (CR) da UT I   
Se o edifício tinha outra utilização para além da UT I e ela também foi 
objeto de intervenção, diga qual é essa UT. 

  

  
  
  
  
  
  
  
Áreas de 
intervenção 

Dimensionamento/verificação de estruturas ao fogo 
das estruturas (Est.) 

  

Compartimentação geral (CG)   
Substituição de materiais de revestimento    

Evacuação (EV) 
Alteração de saídas dos locais (p. 
ex. salas de condomínio) 

  

Alteração dos corredores    
Alteração das escadas   

Instalações técnicas (IT)   
Sinalização de emergência (SI)   
Iluminação de emergência (IE)   

Deteção (Det.) Não tem   
Botoneiras   
SADI   

Controlo de fumo 
(CF) 

Não tem   
Natural   
Mecânico   

Meios de 
intervenção (MI) 

1.ª intervenção   
2.ª intervenção   
Automáticos   

  
Projeto 
baseado  

Na regulamentação   
Parcialmente em engenharia de segurança ao incêndio 
(que áreas de intervenção, usando as siglas associadas a 
cada área) 

  

Totalmente na engenharia de segurança    
  
Estado da obra 

Ainda não iniciada   
Em curso   
Concluída   



 

 

  
  
Ficha suplementar para SIR (deverão enviar ficheiro único com cada uma das fichas 
referentes aos imóveis do portfólio, com o código da candidatura BPxxxx.SIRa) 
  

  
  
  
. 
  
  
  

Identificação do 
projetista 

Nome Código 
Respostas às questões 
(na generalidade das 
questões só tem de 

dizer sim ou não) 

    

Identificação do 
edifício 

  
  

Categoria de risco (CR) da UT VII    
Se o edifício tinha outra utilização para além da UT VII e se também foi 
objeto de intervenção, diga qual. 

  

Número de pisos da UT VII   
Efetivo da UT VII   
  
  
  
  
  
  
  
Áreas de 
intervenção  

Dimensionamento/verificação de estruturas ao fogo 
das estruturas (Est.) 

  

Compartimentação geral (CG)   
Substituição de materiais de revestimento    

Evacuação 
(EV) 

Alteração de saídas dos locais (p. ex. 
salas de condomínio) 

  

Alteração dos corredores    
Alteração das escadas   

Instalações técnicas (IT)   
Sinalização de emergência (SI)   
Iluminação de emergência (IE)   

Deteção (Det) Não tem   
Botoneiras   
SADI   

Controlo de 
fumo (CF) 

Não tem   
Natural   
Mecânico   

Meios de 
intervenção 
(MI) 

1.ª intervenção   
2.ª intervenção   
Automáticos   

  
Projeto baseado  

Na regulamentação   
Parcialmente em engenharia de segurança ao 
incêndio (que áreas de intervenção, usando as siglas 
associadas a cada área) 

  

Totalmente na engenharia de segurança    
  
Estado da obra 

Ainda não iniciada   
Em curso   
Concluída   



 

 

  
  
Ficha suplementar para geotecnia (deverão enviar ficheiro único com cada uma das fichas 
referentes aos imóveis do portfólio, com o código da candidatura BPxxxx.Ga), apenas para as 
candidaturas enviadas com portfólios para esta especialidade. 
  

 
 
Agradecemos a atenção e aproveitamos para desejar uma Boa Páscoa. 
  
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
Eduardo Santos Júlio 
(Presidente do Júri) 
  
16/04/2019 

Identificação do 
projetista 

Nome Código 
Respostas às questões 
(na generalidade das 
questões só tem de 
dizer sim ou não) 

    

Identificação do 
edifício 

  
  

Categoria de risco (CR) da UT I   
Considera a construção cujo projeto apresentou uma reabilitação de 
edificado ? 

  

  
Áreas de 
intervenção no 
projeto 

Foi apenas definido e interpretado o estudo de 
caraterização geotécnica ? 

  

Dimensionamento das fundações (se aplicável) – 
autoria ou colaboração? 

  

Dimensionamento das escavações (se aplicável) – 
autoria ou colaboração? 

  

O projeto foi executado e a obra rececionada ?   

Acompanhamento 
de execução 

Houve reuniões periódicas em 
obra? 

  

Houve instrumentação e 
monitorização da obra? 

  


