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Programa__ 

A regulamentação portuguesa de SCIE edifícios novos foi desenvolvida tendo em mente sobretudo edifícios novos, não 
sendo fácil a sua aplicação em edifícios existentes. Por outro lado, quando se intervém no património construído, 
levantam-se problemas de segurança complexos cuja avaliação pode ser subjetiva a não ser que se recorra a métodos 
de análise de risco. Assim, a partir de dezembro de 2019 passou a ser obrigatória a utilização de métodos de análise 
de risco nos projetos de SCIE de edifícios existentes, por força da redação do artigo 14.º-A do RJ-SCIE que lhe foi dada 
pela Lei 123/2019.  Neste curso iremos abordar o método ARICA, especialmente desenvolvido pelo LNEC para esta 
aplicação, que atualmente é o único método cuja aplicação é permitida em Portugal, e o Método de Gretener, 
eventualmente o mais conhecido e consolidado, que se prevê quem em breve a ANEPC venha a aprovar. 

Formador__ 

Cristina Calmeiro dos Santos é Professor Adjunto na Unidade Técnico-Científica de Engenharia Civil do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco. Licenciada em Engenharia Civil, em 1995, Mestre em Engenharia 
Civil, especialização em Ciências da Construção, em 2003, Doutorada em Engenharia Civil, especialização 
em Estruturas, em 2012, pela Universidade de Coimbra. Tem desenvolvido a sua atividade docente e de 
investigação nos domínios das ciências da construção, materiais, energia, incêndio e sustentabilidade. 

Onde e quando__ 

Local | APSEI - Rua Cooperativa A Sacavenense nº25 C/F, 2685-005 Lisboa 
Data | Sábado 15 de Fevereiro | 09:00 às 18:00 (almoço das 13:00 às 14.00) 

Sobre a SFPE Portugal__ 

A SFPE (Society of Fire Protection Engineers) é uma associação global fundada em 1950 nos EUA, contando com mais 
de 4.600 sócios em 74 países, com 29 delegações internacionais. Na Europa está presente em Espanha, França, Israel, 
Itália, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Sérvia, Suécia e, desde 2017, também em Portugal. Faça-se sócio e 
tenha um desconto adicional. 

Inscrição__ 

Inscrição feita online em www.sfpe.pt 
A inscrição inclui o envio digital da documentação e do certificado de participação 
Sócio Efetivo da SFPE Portugal | 90 € 
Sócio Observador da SFPE Portugal | 190 € 
Membros APSEI | 190 € 
Membros OA, OE, OET ou APSEI | 250 € 
Outros | 290 €  
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Curso Análise de Risco 
Método Gretener + ARICA (LNEC) 
Sacavém 15/2  

https://www.sfpe.pt/agenda/?event_id1=1722

