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O QUE É O...?

MARCO DE INCÊNDIO

SEMPRE POR PERTO PARA AJUDAR.



Rua Conselheiro Lopo Vaz, lt AB, Edifício Varandas Rio, Escrit. D
1800-142 Lisboa | Portugal

Tel +351 219 527 849 | Fax +351 219 527 851 
E-mail apsei@apsei.org.pt | www.apsei.org.pt

U
TILIZA

Ç
Ã

O
O MARCO DE INCÊNDIO É...

Um equipamento normalmente instalado na rede 
pública de abastecimento de água, dispondo de 
várias saídas, que permite a ligação de 
equipamentos de luta contra incêndios e o
reabastecimento dos veículos dos bombeiros;

Um meio de apoio às operações de combate a um 
incêndio por parte dos bombeiros.

Consideram-se dois tipos de Marcos de Incêndio:

Marco de Incêndio de Coluna Seca – Marco de Incêndio 
em que a coluna se esvazia automaticamente quando se 
fecha a válvula principal.

Marco de Incêndio de Coluna Húmida – Marco de 
Incêndio em que a coluna está permanentemente cheia 
de água.

Como opção técnica podem ainda ser utilizados para o 
mesmo fim Hidrantes Enterrados, os quais são 
instalados abaixo da linha do solo.

QUEM PODE UTILIZAR?

Corporações de Bombeiros

Companhias de Água

Serviços Municipalizados

CUIDADOS A TER

Não danificar;

Não obstruir;

Informar os serviços municipalizados ou as 
corporações de bombeiros locais da existência 
de danos que possam colocar em causa o bom 
funcionamento do equipamento.
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Periodicidade mínima anual

Por empresa de segurança especializada, com técnicos 
qualificados e devidamente registada na Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil;

MANUTENÇÃO

DADOS TÉCNICOS

Junto ao lancil dos passeios que marginam as 
vias de acesso, privilegiando-se as interseções;

Em locais que assegurem a boa visibilidade e 
acessibilidade do equipamento;

À distância legalmente estabelecida, no 
referente às saídas do edifício que façam parte 
dos caminhos de evacuação e das bocas de 
alimentação das redes secas ou húmidas, 
quando existam.

_NP EN 14384 “Marcos de Incêndio (Hidrantes de Incêndio de 
Coluna) ”

_NP EN 14339 “Hidrantes de Incêndio Enterrados”

_Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, 
nos termos do Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de Novembro, 
e da Portaria nº 1532/2008, de 29 de Dezembro

INSTALAÇÃO

Por empresa de segurança especializada, com técnicos 
qualificados e devidamente registada na Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil

ONDE SÃO INSTALADOS?

Consulte a lista de empresas 
associadas da APSEI em:

www.apsei.org.pt/associados
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