
Digital 49 • Ano 49º 
Janeiro 2019

M
en

sa
l -

 D
is

tr
ib

uç
ão

 G
ra

tu
it

a

A ÁGUA LIMPA 
É VIDA, SAÚDE,

 ALIMENTOS, LAZER, 
ENERGIA, ETC. 



SUMÁRIO

Digital 49 • Ano 49º 
Janeiro 2019

M
en

sa
l -

 D
is

tr
ib

uç
ão

 G
ra

tu
it

a

A ÁGUA LIMPA 
É VIDA, SAÚDE,

 ALIMENTOS, LAZER, 
ENERGIA, ETC. 

 AMBIENTE

04  A água limpa é vida, saúde, alimentos, 
lazer, energia, etc. 

CENTENÁRIO DO SOEMMM

07  «Serpa pinto», o navio dos refugiados

GESTÃO/EMPREENDORISMO

09  Conceitos básicos de contabilidade 
empresarial

INOVAÇÃO/TECNOLOGIAS

11  Refrigerar sem gastar energia? 

12  Bateria negativa de flúor retém oito 
vezes mais energia que a de lítio

13  Nova tecnologia de produção e 
armazenamento de hidrogénio em 
automóveis

MAR

14  Primeiro ferry híbrido de passageiros 
da classe gelo de Estocolmo foi  
equipado pela Danfoss Editron

SEGURANÇA

15  Segurança de prevenção de incêndios 
em edifícios habitacionais 

2 Janeiro 2019 - Digital 49 Revista Técnica de Engenharia

NOTA DE ABERTURA

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE: Centro Cultural dos Oficiais e 
Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante   
- NIPC: 501081240  
FUNDADOR: José dos Reis Quaresma
DIRECTOR: Rogério Pinto 
EDITORES: Jorge Rocha e Jorge de Almeida 
REDACÇÃO E ADMIN.: Av. D. Carlos I, 101-1º Esq., 1200-648 Lisboa 
Portugal Telefs 213 961 775 / 967 693 236   
E-MAIL opropulsor@soemmm.pt 
COLABORADORES: Artur Simões, Eduardo Alves, José Bento, 
J. Trindade Pinto e Chincho Macedo.
PAGINAÇÃO E DESIGN: Altodesign, Design Gráfico e Webdesign, lda  
Tel 218 035 747 / 912812834 E-MAIL geral@altodesign.pt 

Todos os artigos não assinados, publicados nesta edição, são da 
responsabilidade do Director e dos Editores.

Imagens: Optidas na web

N
o passado dia um de Janeiro tomou posse o novo Presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro, que os brasileiros legitimamente escolhe-
ram nas recém realizadas eleições do Brasil.
A democracia é assim, o povo é que escolhe através do voto. O 

povo brasileiro escolheu. Nada a dizer.
No discurso de posse Bolsonaro fez questão de reafirmar o que já em cam-
panha tinha afirmado, nomeadamente que ia banir o socialismo e o co-
munismo do Brasil, ou seja, contrariar a democracia que o elegeu e que 
legitima essa eleição.

Nas primeiras horas, Bolsonaro anunciou que vai demitir os funcionários 
com ideias “comunistas”; extinguir a Justiça do Trabalho por “excesso de 
direitos” para os trabalhadores; libertar as chefias diplomáticas para no-
meações políticas; privatizar a Eletrobras, apesar do veto do Congresso; 
impor a prisão de condenados em segunda instância; extinguir o Conselho 
de Segurança Alimentar, que orienta o combate à fome e o Bolsa Família; 
aumentar a idade da reforma. Aproveitou também para retirar 8 reais ao 
aumento do salário mínimo que já tinha sido aprovado pelo Congresso.
Dada a grande comunidade portuguesa no Brasil bem como as muito an-
tigas relações entre os dois povos e os dois países não se estranha que ti-
véssemos estado representados, ao mais alto nível nessa tomada de posse, 
pelo Presidente da República.
Também não se estranha, antes pelo contrário, que o nosso Presidente 
tenha reunido com o Presidente brasileiro, onde terão dito um ao outro o 
que lhes pareceu mais adequado aos interesses dos dois países. O que se 
estranha, verdadeiramente, pelo menos eu estranho, foi o que foi dito aos 
jornalistas depois desse encontro a sós: “Como eu disse, e como disse o 
Presidente Bolsonaro, era uma reunião entre irmãos, e entre irmãos o que 
há a dizer diz-se rápido, como se diz em família, e há uma empatia natural 
entre povos que facilita fazer passar a mensagem.”
Irmãos?! Senhor Presidente! Então e a demarcação que os portugueses 
mereciam? A demarcação da democracia portuguesa? Portugal e o Brasil é 
que são irmãos! Bolsonaro é um engano!

Director

PORTUGAL E BRASIL, É QUE 
SÃO IRMÃOS! BOLSONARO, 
É UM ENGANO!
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A ÁGUA LIMPA É VIDA, SAÚDE, ALIMENTOS, 
LAZER, ENERGIA, ETC. 

A água cobre mais de 70 % da superfície da Terra. Foi na água que a vida na Terra começou, pelo 
que não é surpreendente que todos os organismos que vivem no nosso planeta azul necessitem de 
água. A água é, de facto, muitas coisas: uma necessidade vital, um habitat, um recurso local e global, 
um corredor de transporte e um regulador do clima. E, nos últimos dois séculos, tornou-se o final da 
viagem para muitos poluentes libertados na natureza e uma mina recentemente descoberta, rica em 
minerais por explorar. Para podermos continuar a usufruir dos benefícios da água limpa e de oceanos 
e rios saudáveis, precisamos de alterar radicalmente o modo como utilizamos e tratamos a água. 

A 
água é o habitat de mi-
lhões de espécies, des-
de os organismos mais 
pequenos, medidos em 

mícrones, à baleia azul, que pode 
atingir 30 metros de comprimento 
e 200 toneladas. Todos os anos são 
descobertas novas espécies na pro-
fundidade dos oceanos. Os oceanos 
e os mares desempenham também 
um papel fundamental no clima 
mundial: são o maior sumidouro 
de carbono e captam o dióxido de 
carbono da atmosfera. As correntes 
oceânicas contribuem para o aque-
cimento e para o arrefecimento de 
diferentes regiões, tornando-as mais 
habitáveis. A evaporação dos ma-
res quentes pode cair sob a forma 
de chuva ou neve em todo o globo, 

contribuindo para a sustentabilidade 
da vida na terra. 
Para os seres humanos, a água não 
é simplesmente uma necessidade vi-
tal dos nossos corpos: é também um 
recurso de que desfrutamos todos 
os dias. Em casa, utilizamo-la para 
cozinhar, nas limpezas, para tomar 
banho e nas descargas dos autoclis-
mos. A água é utilizada na produção 
dos nossos alimentos, roupas, tele-
móveis, automóveis e livros. Utili-
zamos a água para construir casas, 
escolas e estradas, bem como para 
aquecer os edifícios e arrefecer as 
centrais elétricas. Com a eletricida-
de que produzimos a partir da sua 
circulação, iluminamos as nossas 
cidades e as nossas casas. Nos dias 
quentes de verão, mergulhamos no 

mar ou passeamos à beira de lagos 
para nos refrescarmos. 
A água é também um meio de ligar 
e movimentar pessoas e bens. Ofe-
rece uma rede de transporte natural 
em todo o globo, ligando não apenas 
as cidades costeiras, mas também as 
cidades do interior ao longo dos rios 
navegáveis, permitindo o comércio 
global. As nossas t-shirts, os nossos 
grãos de café ou os nossos computa-
dores portáteis produzidos nas Amé-
ricas, em África ou na Ásia podem 
ser transportados para a Europa por 
navios. Por outras palavras, a água 
está presente em todos os aspetos 
das nossas vidas. 
Infelizmente, a forma como utiliza-
mos e tratamos este recurso precio-
so não só afeta a nossa saúde, como 
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também tem impacto em toda a vida 
que depende da água. A poluição, a 
sobre-exploração, as alterações físicas 
dos habitats aquáticos e as alterações 
climáticas continuam a comprometer 
a qualidade e a disponibilidade de 
água.

Alteramos a natureza da água 
Quando recolhemos água a partir da 
sua origem e a utilizamos, quase sem-
pre alteramos vários dos seus aspetos. 
Alteramos os cursos dos rios, construí-
mos canais para ligar os mares e os 
rios e construímos barragens e diques 
para atender às nossas necessidades 
de água. As águas subterrâneas ex-
traídas dos aquíferos podem ser trans-
portadas ao longo de centenas de 
quilómetros até chegarem às nossas 
casas. Uma vez utilizadas, podem ficar 
contaminadas por substâncias quími-
cas (por exemplo, fosfatos utilizados 
em produtos de limpeza), microes-
feras plásticas ou óleos alimentares. 
Alguns destes poluentes e impurezas 
podem permanecer na água, mesmo 
após terem sido submetidos a avan-
çados processos de tratamento das 
águas residuais. No caso da agricul-
tura, a água utilizada para as culturas 
pode conter resíduos de substâncias 
químicas utilizadas em adubos e pes-
ticidas. Depois de ser utilizada e, por 
vezes, tratada, parte desta água alte-
rada regressa a uma massa de água. 
Até os poluentes propagados pelo ar, 
libertados pelo setor dos transportes 
e da indústria, podem ser depositados 
em rios, lagos e mares e ter impacto 
na qualidade da água. A nossa utili-
zação da água pode alterar a tempe-
ratura e a salinidade dos oceanos. A 
água utilizada para o arrefecimento 
no setor da energia pode ser significa-
tivamente mais quente do que a água 
captada. Do mesmo modo, os proces-
sos de dessalinização podem devolver 
ao meio marinho água com elevadas 
concentrações de sal. Em última aná-
lise, o que devolvemos à natureza é 
muitas vezes muito diferente daqui-
lo que foi extraído. Além disso, nem 
sempre devolvemos a água ao local de 
onde a extraímos. 

A importância da qualidade 
da água 
Nas últimas quatro décadas, a Europa 
realizou progressos significativos na 
regulação da qualidade da sua água, 
no tratamento das águas residuais e na 
proteção dos seus habitats marinhos e 
de água doce e das espécies. As polí-
ticas da União Europeia (UE) abordam 
uma vasta gama de questões, desde as 
relacionadas com o abastecimento pú-
blico de água, as águas residuais urba-
nas, a proteção dos habitats, a desig-
nação de zonas marinhas protegidas 
e a qualidade das águas balneares às 
relacionadas com inundações, plásti-
cos descartáveis, emissões industriais 
e restrições à utilização de substân-
cias químicas perigosas. Estes textos 
específicos da legislação da UE são 

reforçados por programas e legislação 
abrangentes, como o Sétimo Progra-
ma de Ação em matéria de Ambiente, 
a Diretiva-Quadro «Água» e a Diretiva-
-Quadro «Estratégia Marinha». 
Além disso, os europeus preocupam-se 
com a qualidade da sua água. Não é 
por acaso que a primeira iniciativa de 
cidadania europeia, ou seja, a iniciativa 
Right2water1, que recebeu o apoio de 
mais de 1.800.000 signatários, incidiu 
sobre a água. Os programas de sensi-
bilização, combinados com tecnologias 
eficientes do ponto de vista hídrico e 
com investimentos no âmbito da ges-
tão de fugas, resultaram numa efetiva 
poupança de água em toda a Europa. 
A quantidade total de água capta-
da na Europa diminuiu 19 % desde 
1990. Atualmente, mais de 80 % da 
população europeia beneficia da liga-
ção a uma estação de tratamento de 

águas residuais urbanas, o que reduz 
significativamente a quantidade de 
poluentes que entram nas massas de 
água. O nosso recente relatório2 sobre 
o estado da água mostra que cerca de 
três quartos das massas de águas sub-
terrâneas da Europa apresentam bom 
estado químico: estão limpas.
A monitorização regular da qualidade 
das águas balneares mostrou que cer-
ca de 85 % das zonas balneares da UE 
monitorizadas em 2017 eram «exce-
lentes». Mais de 10 % dos mares da 
Europa foram designados como zonas 
marinhas protegidas para ajudar a pre-
servar as espécies e os habitats mari-
nhos. Todos estes dados constituem 
melhorias muito encorajadoras. No 
entanto, apesar dos progressos regis-
tados, os estados ecológico e químico 
das águas superficiais da Europa conti-
nuam a suscitar preocupações. 
Das águas de superfície, apenas cerca 
de 39 % alcançaram o objetivo da UE 
de um estado ecológico mínimo de 
«bom» ou «superior» durante o pe-
ríodo de monitorização entre 2010 e 
2015, ao passo que 38 % atingiram 
um «bom» estado químico. O mau 
estado químico deve-se, em parte, ao 
facto dos poluentes (por exemplo, os 
nitratos provenientes da agricultura) 
não desaparecerem. A água absorve e 
mobiliza os poluentes, e eles acabam 
por se acumular nos lagos e oceanos. 
Muitos rios foram fisicamente altera-
dos ou afetados pelas atividades hu-
manas, perturbando a migração dos 
peixes para montante ou o fluxo de 
sedimentos para jusante. 
Muitas populações de peixes marinhos 
encontram-se sobre exploradas, o que 
ameaça a sobrevivência de populações 
inteiras de peixes. As espécies exóti-
cas invasoras propagam-se através do 
transporte por navios ou através de 
canais, pondo em perigo as espécies 
locais. O lixo marinho, dominado pelos 
plásticos, encontra-se em todos os can-
tos do mundo, desde o Ártico às ilhas 
desabitadas do Pacífico. Infelizmente, 
mesmo se impedirmos a entrada de 
novos poluentes nas massas de água, 
enfrentamos a herança de todos os 
poluentes libertados na água ao longo 
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das últimas décadas ou, como sucede 
com o mercúrio, durante os últimos 
séculos. E as gerações futuras enfren-
tarão a herança das nossas libertações. 

Como lidar com a escassez e 
o excesso 
Em comparação com muitas regiões 
do mundo, a Europa dispõe de recur-
sos hídricos relativamente abundantes. 
No entanto, estes recursos não estão 
distribuídos uniformemente por todo 
o continente. Com efeito, de acordo 
com as nossas estimativas, cerca de um 
terço do território da UE está exposto 
ao stress hídrico, ou seja, a procura 
excede a oferta disponível durante um 
certo período. 
Prevê-se que as alterações climáticas 
tenham um impacto sobre a dispo-
nibilidade de água na Europa, au-
mentando a pressão sobre as regiões 
meridionais, já confrontadas com o 
stress hídrico. Outras partes da Europa 
deverão enfrentar fenómenos de inun-
dação mais frequentes, ao passo que 
as regiões de baixa altitude enfrentam 
riscos de tempestades e de subida do 
nível do mar. As cidades e as regiões 
estão na vanguarda das ações no ter-
reno e estão a aplicar medidas que vão 
desde a redução de fugas e a reutiliza-
ção da água, até à integração de zonas 
verdes e azuis nas zonas urbanas, a fim 
de minimizar os riscos de inundação e 
os danos causados à água. 
Alguns setores económicos fundamen-
tais, como a agricultura, utilizam quan-
tidades significativas de recursos hídri-
cos. De facto, é possível que, durante 
os meses de primavera e de verão, as 
atividades agrícolas sejam responsáveis 
por mais de metade da utilização de 
água em zonas do sul da Europa. Do 
mesmo modo, os destinos turísticos 
populares, incluindo as pequenas ilhas 
do Mediterrâneo, podem precisar de 
fornecer água a milhares de visitantes, 
exercendo uma pressão considerável 
sobre as suas já escassas reservas de 
água. 

Um recurso local e global 
Não é somente devido ao turismo de 
massas que os recursos hídricos locais 
são sujeitos a uma pressão suplemen-

tar devido a utilizadores não locais. O 
comércio mundial permite aos consu-
midores utilizar os recursos naturais, 
incluindo a água, de todas as partes 
do mundo. Vinho francês exportado 
para a China também «exporta» a 
água utilizada na cultura da vinha e 
na vinificação. Do mesmo modo, as 
mercadorias importadas para a Euro-
pa também importam «água virtual». 
A água é, em muitos sentidos, um re-
curso local. As alterações na quantida-
de ou na qualidade da água têm im-
pactos diretos no ambiente local e na 
população local. Mas a água, no seu 
conjunto, é também uma massa glo-
bal, um bem comum partilhado por 
todos os seres vivos do nosso planeta. 
A água passa de um país para outro 
e liga os continentes, física e cultu-
ralmente. Devido ao facto de muitas 
grandes massas de água estarem li-
gadas, o que pode começar como 
um problema local pode tornar-se 
num dos muitos fatores que contri-
buem para um problema mais vasto. 
Inversamente, um problema mundial, 
como o do plástico ou das temperatu-
ras mais elevadas nos oceanos, pode 
ter impactos mais graves a nível local. 
Esta natureza local e global da água 
exige uma cooperação e estruturas 
de governação que correspondam à 
dimensão do desafio em causa. Não 
é surpreendente que muitas políticas 
da UE sobre a água e o ambiente ma-
rinho coloquem a tónica na coopera-
ção regional e global. A UE desem-
penha um papel ativo nas estruturas 
de governação, desde os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável3 
das Nações Unidas às estruturas de 
cooperação regional, como a Comis-
são Internacional para a Proteção do 
Rio Danúbio4 ou a Comissão OSPAR 
para a Proteção do Meio Marinho do 
Atlântico Nordeste5. 
Nos últimos anos, as estruturas de 
governação envolveram, com razão, 
intervenientes não estatais, como as 
grandes empresas de pesca, a fim de 
assegurar a utilização sustentável dos 
recursos hídricos. 
Face às exigências crescentes dos utili-
zadores concorrentes, é evidente que 
o caminho para uma utilização susten-

tável da água e dos seus recursos pas-
sa pela eficiência, pela inovação, pela 
prevenção dos resíduos (por exemplo, 
redução das fugas), pela reutilização, 
pela reciclagem — elementos essen-
ciais de uma economia circular. Com 
efeito, quando poupamos um recur-
so, como a água, por exemplo, pou-
pamos todos os outros. 

Conhecimentos para ajudar a 
definir políticas futuras 
A Agência Europeia do Ambiente 
(AEA) trabalha com informação am-
biental. Um tema complexo e inter-
ligado, como o da água, exige fluxos 
de dados diferentes, uma análise apro-
fundada e sistémica e uma estreita co-
laboração com redes e instituições. A 
AEA reúne todos estes conhecimentos 
sobre o ambiente europeu e informa 
os responsáveis políticos e o público. 
Nas últimas quatro décadas, em con-
formidade com a legislação da UE e as 
exigências em matéria de apresenta-
ção de relatórios, os Estados-Membros 
criaram estruturas de monitorização 
alargadas. Graças a estes esforços, 
os nossos conhecimentos e a com-
preensão das questões e tendências 
em matéria de ambiente, incluindo a 
água, são muito mais pormenorizados 
e abrangentes. Podemos agora fazer 
uma análise integrada daquilo que de-
sencadeia a mudança, do que está a 
mudar e da forma como essa mudança 
ocorre. Podemos identificar medidas 
eficazes no terreno e criar redes para 
partilhar essa informação. 
Este conhecimento será fundamental 
para a definição das futuras políticas 
da UE no domínio da água. Algumas 
das principais componentes da legisla-
ção no domínio da água, incluindo a 
Diretiva-Quadro «Água» e a Diretiva 
relativa ao tratamento de águas resi-
duais urbanas, estão a ser avaliadas e 
poderão ser posteriormente revistas. 
Dado o papel vital da água em todos 
os aspetos das nossas vidas, uma abor-
dagem política mais integrada ajudar-
-nos-á a proteger e preservar o que tor-
na o nosso planeta único: a água.    

Hans Bruyninckx 
Diretor Executivo da AEA
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HISTÓRIA DO SOEMMM
«SERPA PINTO», O NAVIO DOS REFUGIADOS 

A 
edição brasileira do livro, a única em português, 
tem sete anos, mas ainda pode ser encomen-
dada via internet pelos habituais sites de venda 
online e embora não se trate de obra literária de 

particular talento, é assaz interessante por quem se inte-
ressa pela história da Marinha Mercante nacional e pelas 
classes marítimas, que lhe deram substância. «O Navio do 
Destino» é o «Serpa Pinto», que terá transportado mais 
de cem mil passageiros durante a Segunda Guerra Mun-
dial nas viagens transatlânticas entre Lisboa e o Brasil ou 
os portos da América do Norte.
Segundo Rosine de Dijn, escritora belga, que vive há mais 
de meio século perto de Colónia, no sentido oeste/leste, o 
navio trazia diplomatas alemães de regresso ao Reich ou 
emigrantes de origem alemã dispostos a alistarem-se nas 
fileiras nazis. 
No sentido contrário, e presume-se sem a devida desinfe-
ção, seguiam judeus dotados de vistos para serem rece-
bidos além-Atlântico e escaparem, assim, aos campos de 
extermínio. Daí que o «Serpa Pinto» tenha ficado conhe-
cido na época como «navio de refugiados», razão porque 
era, amiúde, obrigado a parar em pleno alto-mar, instado 
a mostrar a lista de passageiros aos navios aliados ou aos 

submarinos alemães, que iam controlando os seus movi-
mentos.
Um dos episódios mais complicados com ele passados, 
ocorreu em 26 de maio de 1944, quando um submarino 
alemão o mandou parar, ainda estava a 600 milhas das 
Bermudas. E aqui só podemos especular sobre o que terão 
pensado os nossos colegas que, na casa das máquinas, 
terão cumprido a ordem em causa, proveniente da ponte. 
Já estariam habituados à circunstância ou, em cada uma 
delas, pensariam se seria dessa, que se veriam definitiva-
mente excluídos do reencontro com os familiares? 
Tivéssemos empreendido esta abordagem há umas déca-
das e poderíamos provavelmente encontrar testemunhas 
do sucedido, mas, setenta e quatro anos depois, poucos 
sobreviveram ou dele guardarão memória. Daí que nos 
reste o recurso ao que os jornais lisboetas então publica-
ram, condicionados pelos humores da censura, bem mais 
rigorosa com acontecimentos comprometedores para os 
germanófilos do que para quantos almejavam na vitória 
aliada a possibilidade de pôr fim à ditadura.
Logo após a paragem das máquinas, o imediato do sub-
marino embarcou pelo portaló e incumbiu-se de passar 
revista aos passageiros e aos documentos de bordo, se-
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guindo-se a ordem de todos embarcarem nas baleeiras 
nos vinte minutos seguintes, porque o navio seria então 
afundado.
Seguiram-se nove horas de grande expetativa, com o sub-
marino e o abandonado «Serpa Pinto» à vista. Soube-se 
que o comandante alemão enviara uma mensagem para 
Berlim a solicitar ao almirante Donitz a autorização para 
executar o afundamento. 
Após a longa espera a resposta foi a da autorização do 
prosseguimento da viagem do navio, sem que saibamos as 
razões para tal decisão: estariam os nazis ainda demasiado 
ávidos do volfrâmio português com que buscavam criar a 
tal arma letal, que resolveria a guerra a seu contento? Ou 
terão sentido que, numa altura em que os acontecimentos 
desfavoráveis se precipitavam dia-a-dia - recordemos que 
o desembarque nas costas da Normandia ocorreria dentro 
de onze dias e que o Exército Vermelho ia acumulando 
vitórias na frente leste - mais valia não hostilizar um país 
neutral, cujo ditador se sabia simpatizante da sua causa? 
Careceríamos de dados complementares para encontrar-
mos resposta para o mistério, que a escritora belga não 
nos esclarece. Sabe-se sim, que todos os passageiros e 
tripulantes puderam voltar para bordo, exceto dois súb-
ditos americanos, mas de nomes lusos - Virgílio Magina e 
Manuel Pinto - que foram levados para o submarino ale-
mão e nunca mais deles se soube. Numa altura em que a 
espionagem alemã contava com elementos seus nalgumas 
tripulações de navios portugueses, mormente na classe de 
radiotelegrafistas, pode-se especular sobre se os dois in-
felizes não teriam sido identificados como agentes con-
trários.
Muito embora os oficiais portugueses tenham procurado 
cumprir a instrução de regresso a bordo com a maior das 
disciplinas, a precipitação em regressar à precária segu-
rança do navio foi tal que três mortes logo ocorreram: a 
do médico de bordo, dr. António Ferreira, do cozinheiro 
Hermano António e de um bebé de quinze meses, filha 
de um casal polaco. As águas oceânicas ter-se-ão fecha-
do, quando caíram sem que ninguém os pudesse socorrer. 
Apesar de esperar o impossível durante alguns minutos o 
comandante Américo Santos deu-os como definitivamen-
te desaparecidos e deu indicação aos nossos colegas para, 
tão só tendo as caldeiras reacendidas, pudessem retomar 
a marcha a velocidade de cruzeiro.
Só quando o navio chegou ao porto de destino surgiram 
notícias aos jornais lisboetas sobre o sucedido quatro dias 
antes, que terá dado azo a muitas conversas entre os que 
não perdiam pitada sobre o que se ia passando nos teatros 
do conflito mundial.  
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CONCEITOS BÁSICOS DE CONTABILIDADE  
EMPRESARIAL

N
os números anteriores de 
«O Propulsor» temos vindo 
a recordar alguns conceitos 
fundamentais de contabi-

lidade, que possam servir de algum 
préstimo aos leitores, quer os que 
enveredaram pela opção empreen-
dedora, quer os que desempenham 
funções de direção, ou de chefia de 
departamentos, por conta de ou-
trem, e lhes caiba tomar decisões 
fundamentadas para a boa gestão 
de tais organizações.
Comecemos o texto deste número 
com a revisão de alguns termos con-
tabilísticos, que devem ser conside-
rados como fundamentais no quoti-
diano de um gestor.
As dívidas de terceiros (accounts re-
ceivable) referem-se ao volume de 
capital devido à empresa pelas ven-
das efetuadas. Terá de ser gerido 
de forma a que os recebimentos se 
processem nos prazos definidos ge-
rando um volume de cash-flows ade-
quados.
 As dívidas a terceiros (accounts 
payable) referem-se ao volume de 

capital que a empresa deve a tercei-
ros. Não deverá crescer para além 
de um certo limite a partir do qual a 
saúde da empresa estará em risco. É 
boa prática de gestão a comparação 
periódica entre as dívidas a pagar e 
a receber.
O resultado líquido (net income) re-
presenta o nível de rentabilidade da 
empresa e é um termo diferente do 
resultado operacional. Está indicado 
na última linha do balanço e permite 
determinar se os lucros líquidos da 
empresa crescem em relação ao pe-
ríodo anterior.
Os lucros retidos (retained earnings) 
referem-se aos lucros não distribuí-
dos aos acionistas sob a forma de 
dividendos por haver decisão de os 
reinvestir de acordo com a estratégia 
da empresa.
As ações (common stocks) são títulos 
que representam uma parcela da 
propriedade do capital da empresa. 
Os acionistas recebem um retorno 
do seu investimento através da 
valorização das cotações das ações 
em Bolsa ou através de dividendos 

resultantes dos bons (ou maus) 
resultados da empresa.
As ações preferenciais (preferred 
stocks) são títulos com taxas de di-
videndos fixas. Os dividendos para 
os acionistas preferenciais não são 
dedutíveis de impostos para as em-
presas. Embora sejam fixos, será a 
administração da empresa a decidir 
quando são emitidos. Se a empre-
sa não for suficientemente rentável 
poderão não ser pagos. Caso os di-
videndos sejam distribuídos, os de-
tentores de ações preferenciais têm 
prioridade no recebimento em rela-
ção aos detentores de ações ordiná-
rias.
Após a revisão destes conceitos pas-
semos para a abordagem do signifi-
cado do inventário. Trata-se de um 
ativo do balanço, e as suas variações 
afetam o resultado na demonstração 
de resultados. 
O valor do inventário pode ser de-
terminado através do método first-
-in/first-out (FIFO) ou last-in/first-out 
(LIFO) - primeiro a entrar/primeiro a 
sair, ou último a entrar/primeiro a 
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sair. Como o inventário nunca con-
siste num único item, e os preços flu-
tuam no tempo e acompanhando a 
inflação, pode existir uma diferença 
entre o custo do inventário no início 
do ano e no seu fim. A chave é saber 
como levar os números a produzir o 
efeito desejado para a organização. 
Exagerando o valor do inventário 
através do FIFO, o gestor pode real-
çar o valor líquido aparente. Minimi-
zar o inventário através do LIFO pode 
reduzir a matéria coletável.
A amortização permite às empresas 
distribuir o custo de um ativo ao lon-
go da sua vida. Em vez de deduzir 
o montante total de custos de ativos 
fixos, como as fábricas e equipamen-
to, num ano, a amortização permite 
à companhia determinar a vida útil 
de um ativo e distribuir os custos ao 
longo desse período. As empresas 
fazem a amortização, ora em quotas 
constantes ou ora em quotas degres-
sivas.
Na amortização por quotas cons-
tantes, o custo original é distribuído 
igualmente pelo período de tem-
po apropriado com uma exceção: 
assume-se que os ativos (menos os 
terrenos) são adquiridos a meio do 
ano. Por isso, nos primeiro e último 
anos, 50 % da depreciação anual é 
deduzida.  
Na amortização por quotas degressi-
vas, amortiza-se mais nos primeiros 
anos de dedução, com deduções 
decrescentes à medida que o tem-
po passa. Com esta abordagem, os 
rendimentos são subvalorizados no 
início da vida do ativo e sobrevalo-

rizados mais tarde. A percentagem 
da amortização duplica o método de 
quotas constantes e é aplicado ao 
balanço decrescente, e não ao custo 
original.
A Direcção-Geral de Contribuições 
e Impostos tem uma tabela, que es-
tabelece a vida útil, ou período de 
amortização do custo, para diferen-
tes tipos de ativos.
As demonstrações financeiras aju-
dam os gestores a analisar a saúde 
das empresas - quer a sua, quer as 
outras, que possam ser do seu in-
teresse. Através dos números das 
demonstrações financeiras, podem 
desenvolver-se rácios financeiros que 
serão testes para medir a solvabi-
lidade da empresa a curto prazo, a 
solvabilidade a longo prazo e a sua 
lucratividade. Mas os rácios finan-
ceiros não são medidas exatas: são 
apenas indicadores grosseiros. E são 
tão bons quanto os números em que 
se baseiam: se os números estão er-
rados, os rácios serão enganadores. 
Todavia, representam uma forma 
sistemática de examinar a empresa 
para ganhar perspetiva sobre o seu 
funcionamento.
Os padrões dos sectores variam e os 
gestores devem conhecer os melho-
res padrões dos seus sectores. Ade-
mais, os contabilistas usam diferen-
tes métodos contabilísticos segundo 
o que pretendem alcançar. Por isso, 
todo o cuidado é pouco. Quando os 
rácios não fornecem uma resposta, é 
sinal de que é necessária uma inves-
tigação mais apurada. Acrescente-se 
que os números e os rácios só ad-

quirem sentido se relacionados com 
outros fatores. Por exemplo, alguns 
setores, como a distribuição ou o 
retalho, são afetados por fatores sa-
zonais.
Uma das práticas mais acertadas é 
comparar os rácios de uma empresa 
aos de uma concorrente do mesmo 
sector, aos do sector como um todo 
ou aos rácios da própria empresa em 
anos anteriores. As tendências ao 
longo do tempo podem trazer infor-
mações críticas e úteis.
Os rácios de fraca liquidez são sinais 
de perigo para as empresas. É sem-
pre desejável que o valor da relação 
entre o ativo e o passivo circulante 
seja sempre superior a 1.
Se uma empresa possui um rácio de 
liquidez geral baixo, significa que 
não dispõe provavelmente de um 
fundo de maneio suficiente para li-
dar com dívidas em vencimento e 
deve apoiar-se nos rendimentos de 
operações ou financiamentos adicio-
nais.   

ESTE ESPAÇO PODE SER SEU
ANUNCIE AQUI
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H
á propostas científicas, que 
nos deixam desconcertados 
por o senso comum tender 
a delas desacreditar, tão 

inconsistentes nos parecem com o 
que aprendemos na nossa formação 
enquanto engenheiros. Ao ler um 
título sobre a investigação de cien-
tistas do Instituto de Tecnologia do 
Massachusetts (MIT), que teria com-
provado a possibilidade de tornar 
operacional um sistema de refrigera-
ção sem gastar qualquer energia, a 
primeira reação foi de incredulidade. 
A mesma que revelaria pela possível 
invenção de um motor funcionando 
a água. No entanto, a prestigiada 
«Nature», com os seus exigentes 
revisores avalizou-a numa das suas 
recentes publicações, pelo que esta-
va encontrada justificação para dar 
ao relatório uma atenção mais apro-
fundada.
O que a equipa de investigação do 
MIT propõe é uma versão high-tech 
de um chapéu-de-sol, que constitui 
um sistema passivo de refrigeração, 

baseado no princípio de os raios so-
lares comportarem emissão de calor 
na faixa média infravermelha, que 
atravessa a atmosfera para incidir 
na superfície terrestre, dela sendo 
refletida de volta para o espaço sem 
que os gases com efeito de estufa 
bastem para a obstaculizar. Para os 
cientistas a solução afigurou-se-lhes 
óbvia: bastaria bloquear a incidência 
direta dos raios solares na zona a 
refrigerar para lhe conseguirem re-
duzir a temperatura. O que Bikram 
Bhatia e os colaboradores propõem 
é uma solução com potencial para 
reduzir a temperatura em 20ºC 
comparativamente à verificada no 
ambiente em causa, embora o teste 
inicial se tenha ficado pelos 6ºC.
Trata-se de uma alternativa a outros 
sistemas passivos de refrigeração, 
que têm sido baseados em disposi-
tivos complexos com materiais em 
multicamadas capazes de procede-
rem a uma refletividade e emissivi-
dade seletiva, mais dispendiosos e 
ainda sem aplicação prática.

A equipa do MIT consegue essa sele-
tividade ao bloquear a luz solar dire-
ta com uma faixa metálica colocada 
no ângulo adequado para cobrir o 
movimento do sol no céu. Essa faixa 
combina uma película plástica com 
alumínio polido, tinta branca e um 
isolamento.
Os raios de aquecimento do sol via-
jam em linhas retas e são facilmente 
bloqueados - como experimentamos 
ao pisar a sombra de uma árvo-
re num dia quente. Ao sombrear o 
dispositivo, basicamente colocando 
um chapéu-de-sol a protegê-lo, e 
complementando-o com isolamento 
à sua volta para poupá-lo à tempe-
ratura ambiente, os cientistas viabili-
zaram o arrefecimento passivo.
“Construímos o protótipo com ma-
teriais muito simples e fizemos ex-
periências ao ar livre num telhado 
do MIT”, diz Bhatia. Os resultados 
recolhidos foram explicitamente po-
sitivos.
Yichen Shen, uma das colaboradoras 
de Bathia, acrescenta que, no passa-

REFRIGERAR SEM GASTAR ENERGIA? 
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A
s baterias continuam a ser 
uma espécie de Graal na 
tecnologia atual, porque 
pretende-se que arma-

zenem energia suficiente para ope-
racionalizar mais facilmente a sua 
utilização e sem que devam ocupar 
exagerado espaço nos equipamentos 
onde devam cumprir a sua função.
Em dezembro de 2018 uma equipa 
de investigação do Instituto de Tec-

nologia da Califórnia anunciou ter 
desenvolvido uma nova célula ele-
troquímica, que opera à temperatura 
ambiente, beneficiando da elevada 
condutibilidade do eletrólito utiliza-
do: o fluor. Essa nova bateria conduz 
correntes elétricas deslocando iões 
negativos de fluor entre um elétrodo 
positivo e outro negativo.
Relativamente às baterias de lítio, a 
diferença desta agora proposta é a de 

recorrer a aniões em vez dos catiões 
que fundamentam aquelas. E em vez 
de um eletrólito líquido, esta alterna-
tiva recorre a sais secos de fluoreto de 
tetra-alquilamónio dissolvidos num 
solvente de éter fluorado orgânico. 
Quando emparelhados com um cáto-
do composto por uma nanoestrutura 
central de cobre, lantânio e fluor, a 
equipa de investigação liderada por 
Victoria Davis obteve ciclos eletro-
químicos reversíveis, ou seja, de car-
regamento e de descarregamento, à 
temperatura ambiente.
Porque o fluor possui peso atómico 
muito baixo, as baterias recarregá-
veis baseadas nesse elemento ofe-
recem densidade energética muito 
superior, que chega a ser oito vezes 
superior às de lítio.
Se até agora a solução proposta não 
fora encontrada devia-se à neces-
sidade de, até aqui, se garantirem 
150ºC de temperatura para que os 
eletrólitos sólidos pudessem ser uti-
lizados. O solvente de éter fluorado 
orgânico agora aplicado parece ser a 
solução para se vencer essa conheci-
da limitação.  

do, era comum o recurso à sombra 
para reduzir o aquecimento, mas, se 
usada de forma inteligente, pode ar-
refecer o objeto que ela proteja.
Uma limitação ao sistema poderá ser 
a humidade atmosférica, que pode 
bloquear algumas das emissões de 
infravermelhos e reduzir a eficiência 
do sistema.
Embora a maioria dos trabalhos 
científicos sobre refrigeração passiva 
tenha incidido sobre superfícies bem 
maiores - salas ou mesmo edifícios 
- esta abordagem é mais localizada. 
Para Wang, outro dos cientistas en-
volvidos, é particularmente vocacio-
nada para proteger vacinas e outros 
medicamentos em regiões tropicais. 

Mesmo se o sistema não fosse su-
ficiente para baixar a temperatura 
até os níveis necessários, “poderia 
pelo menos reduzir as cargas” nos 
sistemas de refrigeração elétrica, 
que forneceriam apenas o impulso 
inicial para se atingir determinada 
temperatura, depois mais facilmente 
conservada.
O sistema também pode ser útil 
para alguns tipos de sistemas foto-
voltaicos concentrados, onde são 
usados espelhos para concentrar a 
luz numa célula solar para aumentar 
a sua eficiência. Mas tais sistemas 
podem facilmente sobreaquecer e 
geralmente requerem controlo tér-
mico ativo com fluidos e bombas. 

Em vez disso, a parte traseira de tais 
sistemas de concentração pode ser 
equipada com as superfícies emisso-
ras de infravermelho médio usadas 
no sistema de refrigeração passiva, 
controlando-se o aquecimento sem 
qualquer intervenção ativa.
À medida que a equipa de investi-
gação prossegue o esforço na me-
lhoria do sistema, o maior desafio é 
encontrar formas de tornar mais efi-
ciente o isolamento do dispositivo, 
evitando que aqueça demais do ar 
circundante, sem bloquear a capaci-
dade de irradiar calor. 
Rapidamente patenteado este in-
vento poderá conhecer aplicações 
práticas na indústria.  

BATERIA NEGATIVA DE FLÚOR RETÉM OITO 
VEZES MAIS ENERGIA QUE A DE LÍTIO
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U
ma equipa espanhola de in-
vestigadores, liderada por Ma-
ria Pilar Borja e José Mata, está 
a trabalhar sobre um carro a 

hidrogénio. 
Isto não tem nada de inovador, uma 
vez que a aplicação do hidrogénio 
na propulsão de automóveis já existe 
na prática há algum tempo.
Só para relembrar os nossos leitores 
os carros a hidrogénio podem ser de 
dois tipos: os que usam hidrogénio 
gasoso para complementar combus-
tíveis fósseis e os que usam hidrogé-
nio líquido para gerar eletricidade. 
No primeiro caso, há kits à venda 
no mercado, de fácil instalação, que 
decompõem água por eletrólise para 
produzir uma mistura de oxigénio e 
hidrogénio usada em motores diesel 
por injeção direta, originando até 
30% de poupança em gasóleo. Mas, 
quando se fala em carros a hidrogé-
nio, regra geral estamos a referir-nos 
aos veículos a pilha de combustível.
A pilha de combustível é um disposi-
tivo eletroquímico que realiza o pro-
cesso inverso da eletrólise, introdu-
zindo o hidrogénio armazenado em 
estado líquido no veículo e oxigénio 
do ar na pilha, obtendo energia elé-
trica para impulsionar o carro e ten-
do como subproduto água, que não 
polui o ambiente. No fundo, é um 
carro elétrico com a vantagem de o 
enchimento do tanque de hidrogé-
nio levar o mesmo tempo que o en-
chimento de um depósito de com-
bustível fóssil.
A primeira pilha de combustível foi 
apresentada em 1843 por sir William 
Grove, há quase dois séculos. No 
entanto, as dificuldades resultantes 
da aplicação prática dessa tecnolo-
gia (abastecimento e conservação 
do hidrogénio líquido nos carros em 
tanques sujeitos a pressões elevadís-
simas e uma rede de abastecimen-
to viável) levaram a que esta fosse 

posta de parte até aos anos 60 do 
século passado, quando foi recupe-
rada pela NASA, para o programa 
espacial norte-americano. Hoje em 
dia, porém, praticamente todos os 
grandes fabricantes de automóveis 
têm veículos a pilha de combustível, 
sejam ainda protótipos ou já em co-
mercialização.
É aqui, com toda a justificação, que 
surge o trabalho desta equipa es-
panhola, uma vez que o seu estudo 
visa criar uma tecnologia que facilite 
ou que elimine as dificuldades en-
contradas na produção e armazena-
mento do hidrogénio no carro. 
O protótipo visa estudar e testar 
um novo processo, patenteado pela 
equipa, que permite a produção, 
armazenamento e transporte do 
hidrogénio de forma mais eficiente 
usando “portadores orgânicos líqui-
dos”.
Esses líquidos orgânicos portadores 
de hidrogénio resultam da combi-
nação entre um silano e um álcool 
que, na presença de um catalisador, 
permite a geração de hidrogénio de 

maneira rápida e controlada, sendo 
a sua principal vantagem a produção 
de hidrogénio ser realizada à pres-
são e temperatura atmosféricas.
“É um processo versátil do ponto de 
vista químico, porque existem mui-
tas combinações de hidrossilanos e 
álcoois que podem ser usados e os 
riscos de segurança derivados do ar-
mazenamento do gás sob alta pres-
são são evitados,” disse Mata.
O hidrogénio alimenta uma célula a 
combustível, que produz eletricida-
de e alimenta os motores elétricos 
do veículo.
“Os resultados que obtivemos nes-
ses testes são muito positivos. Ago-
ra, devemos continuar trabalhan-
do para que essa pesquisa atinja o 
mercado automobilístico. Para isso, 
o nosso próximo desafio será melho-
rar a eficiência da recuperação do 
silano inicial, bem como aumentar 
a quantidade de hidrogénio armaze-
nada neste silano, que nos estudos 
realizados é de 6% em peso,” disse 
Hermenegildo García, membro da 
equipa.   

NOVA TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO 
E ARMAZENAMENTO DE HIDROGÉNIO 
EM AUTOMÓVEIS



MAR

14 Janeiro 2019 - Digital 49 Revista Técnica de Engenharia

PRIMEIRO FERRY HÍBRIDO DE PASSAGEIROS DA 
CLASSE GELO DE ESTOCOLMO FOI EQUIPADO 
PELA DANFOSS EDITRON

E
ste ferry elétrico da classe gelo 
ajudará a cidade de Estocolmo 
atingir o seu objectivo de se tor-
nar uma cidade livre de combus-

tíveis fósseis até 2040, proporcionando 
um transporte mais confortável para os 
passageiros com níveis mais baixos de 
ruído e vibração.
Como o ferry estará a operar durante 
todo o ano, foi projetado especifica-
mente para ser capaz de romper gelo 
até 25cm de espessura. O navio opera 
com dois motores a diesel e uma bateria, 
criando uma central híbrida que forne-
ce energia limpa para a propulsão. Com 
boas condições meteorológicas, o ferry 
pode operar com um motor diesel e o 
sistema de bateria, minimizando ainda 
mais as emissões. O sistema de propul-
são híbrida é integrado numa única uni-
dade comum controlada pelo sistema de 
monitorização e alarme da Baltic Work-
boats. O navio também está equipado 
com um sistema de catalisador de limpe-
za para reduzir ainda mais as emissões.
O navio está equipado com o sistema 
marítimo da Danfoss Editron, que con-
siste em duas transmissões híbridas com 
motores elétricos e geradores de ímã 
permanente. O sistema é metade do 

tamanho de um sistema de propulsão 
convencional diesel-elétrico, tornando-
-o o mais compacto e leve do mercado. 
As máquinas de ímã permanente alta-
mente eficientes da EDITRON reduzem 
os custos de combustível e de funcio-
namento, resultando numa redução 
significativa de emissões de CO2 e do 
período de amortização. 
Peeter Raamat, chefe do departamento 
técnico do Báltico workboats, comen-
tou: “Um navio híbrido foi a escolha 
perfeita para a cidade de Estocolmo. O 
ferry terá de operar em todas as esta-
ções, por isso precisávamos de um sis-
tema que permitisse que a tripulação 
possa mudar para diesel-elétrico ou ba-
terias em caso de falha do motor. 
Escolhemos trabalhar com a Danfoss 
Editron porque o seu sistema marítimo 
é robusto e leve, além de proporcionar 
alta eficiência. O seu equipamento é 
realmente compacto, o que é um fator 
crucial a considerar ao construir embar-
cações híbridas pequenas.” 
Esta é a segunda parceria entre a Dan-
foss Editron e a Báltico Workboats, na 
sequência da entrega de um navio de 
patrulha híbrido às autoridades frontei-
riças da Estónia no início deste ano. 

Kari Savolainen, gerente de projetos da 
Danfoss, disse: “À medida que os países 
adotam regulamentações para avançar 
para a neutralidade do carbono, pode-
mos esperar que a demanda por tais 
soluções elétricas híbridas cresça rapi-
damente. Electrificar o transporte marí-
timo está definido para se tornar uma 
tendência fundamental e os países es-
candinavos estão liderando o caminho. 
Encontramos um parceiro estratégico 
na Báltico Workboats que nos coloca 
na linha de frente do desenvolvimento, 
e estamos ansiosos para trabalhar em 
conjunto com eles em projetos futuros.“
Descarbonizar o transporte marítimo 
tornou-se um grande desafio e am-
bição para a indústria, uma vez que a 
Organização Marítima Internacional 
(IMO) adoptou uma estratégia para re-
duzir, pelo menos, 50% das emissões 
de gases com efeito de estufa do sector 
marítimo global até 2050. A Suécia está 
na vanguarda da descarbonização do 
transporte marítimo. Em 2015, a asso-
ciação de armadores da Suécia tornou-
-se uma das primeiras associações de 
transporte marítimo em todo o mundo 
a comprometer-se com o carbono zero 
no sector até 2050.

A empresa de transporte Waxholmsbolaget, de Estocolmo, lançou o seu primeiro ferry híbrido de 
passageiros da classe gelo, alimentado por inovadora propulsão eléctrica híbrida da Danfoss Editron 
Oy. A embarcação de 27,5 m, projetada e construída pela Baltic Workboats, está servindo o arquipé-
lago de Estocolmo (Suécia) e foi construído para transportar até 150 passageiros de cada vez.     
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O
s Engenheiros comprome-
tidos com a gestão opera-
cional de Edifícios Habita-
cionais devem contar com 

as especificidades da lei relativamen-
te à prevenção de incêndios no seu 
interior. Uma das regras básicas a 
cumprir é a de não serem permitidos 
quartos de dormir abaixo do piso da 
saída, mesmo em habitações unifa-
miliares.
Tratando-se de áreas particularmen-
te afetas a riscos de incêndios, as 
arrecadações dos condomínios não 
devem servir de armazenamento de 
combustíveis cujo ponto de infla-
mação seja inferior a 21ºC. Nos que 
potencialmente se inflamem a tem-
peraturas mais elevadas não deverão 
ultrapassar os 10 litros quando essa 
possibilidade se verifica entre os 21ºC 
e os 55ºC, e em 20 litros, quando tal 
possa ocorrer acima dos 55ºC. Gases 
combustíveis ou tóxicos devem igual-
mente estar excluídos de arrumação 
em tais espaços.

As arrecadações dos condóminos de-
vem constituir um ou mais núcleos e 
não poderão localizar-se aleatória e 
isoladamente, designadamente em 
espaços reservados a estacionamen-
to. Esses núcleos devem constituir 
um compartimento corta-fogo inde-
pendente, com uma resistência ao 
fogo padrão acima dos 60 minutos, 
podendo os vãos ser projetados para 
um mínimo de 30 minutos. Obvia-
mente que a ventilação deverá ser 
um requisito obrigatório.
A área máxima autorizada para a 
compartimentação de fogo é de 800 
m2. Quando a área do compartimen-
to corta-fogo ultrapassar 400 m2, a 
via horizontal dentro desse espaço 
deve ser desenfumada. A distância 
máxima a percorrer na horizontal, 
dentro deste compartimento corta-
-fogo, deve ser de 30 m quando exis-
ta mais do que uma saída e de 15 
m quando em impasse. A largura mí-
nima do caminho horizontal de eva-
cuação deve ser de 90 centímetros.

Quando a totalidade de um piso for 
ocupada por núcleos de arrecada-
ções, os vãos de acesso às vias verti-
cais devem ser protegidos através de 
portas com resistência ao fogo du-
rante sessenta minutos se estiverem 
no último piso, ou através de câma-
ra corta-fogo dotada de portas, que 
resistam trinta minutos nos restantes 
pisos.
Os materiais de revestimento de pa-
redes e tetos devem ser, no mínimo, 
da classe de reação ao fogo A2-s1 d0 
e os do piso da classe BFL-s2.
A ventilação e a desenfumagem po-
dem ser garantidas por meios passi-
vos, através de aberturas nos extre-
mos dos corredores, com área de 0,2 
m2 por cada 50 m2 de comprimento. 
Alternativamente podem ser utiliza-
dos a meios ativos.
Esses núcleos de arrecadações devem 
ser dotados de iluminação de emer-
gência, sinalização, sistema de alar-
me, extintores e rede de incêndios 
armada com bocas-de-incêndio do 
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tipo carretel, se a sua área bruta for 
superior a 400 m2.
As salas de condomínio devem si-
tuar-se no piso de saída do edifício 
ou o mais próximo possível deste. 
Devem estar separadas do resto do 
edifício por elementos de construção 
da classe de resistência ao fogo não 
inferior à prevista para o isolamen-
to e proteção dos locais de risco B. 
As saídas devem possuir, no míni-
mo, 90 centímetros de largura e os 
vãos quando interiores, devem ser 
dotados de portas com resistência 
ao fogo de 30 minutos e fecho au-
tomático.
As salas de condomínio com área su-
perior a 50 m2 devem possuir duas 
saídas distintas e, se ultrapassarem 
os 200 m2, devem ser tratadas como 
utilização-tipo VI, ou seja, a referen-
te a espetáculos e reuniões políticas.

Na generalidade, as salas de condo-
mínio devem ser dotadas de ilumi-
nação de emergência, sinalização, 
sistema de alarme, extintores e rede 
de incêndios armada com bocas-de-
-incêndio do tipo carretel, se a sua 
área bruta for superior a 200 m2.
Os estacionamentos individuais co-
bertos devem ser separados do resto 
do edifício por elementos de cons-
trução da classe de resistência ao 
fogo não inferior a trinta minutos. Se 
existirem vãos de ligação entre os es-
tacionamentos individuais cobertos 
e os restantes espaços habitacionais 
devem ser dotados de portas da clas-
se de resistência de 15 ou 30 minu-
tos consoante se trate de residência 
unifamiliar ou multifamiliar.
Os estacionamentos coletivos cober-
tos são considerados locais de risco 
C, ou seja, comportando possibilida-

des agravadas de eclosão e de desen-
volvimento de incêndio devido, quer 
às atividades neles desenvolvidas, 
quer às características dos produtos, 
materiais ou equipamentos nele exis-
tentes, designadamente à carga de 
incêndio. Os estacionamentos cober-
tos devem ser dotados de extintores 
portáteis e podem ter monta-carros 
em substituição de rampas, desde 
que o número máximo de pisos ser-
vidos seja de três, a capacidade má-
xima do parque seja de 50 veículos e 
cada monta-carros sirva, no máximo, 
25 lugares de estacionamento.
Com exclusão das vias interiores das 
habitações, a largura mínima das vias 
de evacuação que sirvam exclusiva-
mente espaços habitacionais deve 
respeitar 1,2 m, para a 1ª categoria 
de risco, e 1,4 m para as restantes 
categorias de risco.  


