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Registo de entidades na ANPC (Portaria 773/2009)
Exmos. Srs.

A Cooper Pretrónica relembra que ao abrigo da Portaria 773/2009, as entidades que exerçam a
actividade de comercialização, instalação e/ou manutenção de produtos e equipamentos de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), estão obrigadas a proceder ao registo na Associação
Nacional de Protecção Civil (ANPC).
Os produtos e equipamentos contemplados são:

a) Portas e envidraçados resistentes ao fogo e ao fumo,
e seus acessórios;
b) Sistemas de compartimentação e revestimentos contra
incêndio;
c) Sistemas automáticos e dispositivos autónomos de
detecção de incêndio e gases;
d) Sistemas e dispositivos de controlo de fumo;
e) Extintores;
f) Sistemas de extinção por água;
g) Sistemas de extinção automática por agentes distintos;
da água e água nebulizada;
h) Sinalização de Segurança;

Como é do vosso conhecimento a Cooper Pretrónica actua no mercado com os produtos /
equipamentos da alínea c), estando neste momento já registada na ANPC com o número 300.
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O registo é obrigatório para todos os intervenientes no processo, desde fabricantes a empresas de
manutenção, passando por distribuidores e instaladores.
Desta forma os distribuidores Cooper Pretrónica estão legalmente obrigados e proceder a este
registo assim como os seus clientes instaladores.
Para proceder a este registo, deverá aceder ao site www.prociv.pt e seleccionar do lado esquerdo
Segurança Contra Incêndios em Edifícios e de seguida Registo de Entidades ao Abrigo da Portaria
773/2009.
Encontrará disponível para download todos os procedimentos e formulários necessários para
proceder ao registo tanto da entidade como de técnicos responsáveis (também obrigatório).

Relembramos que este registo é obrigatório de forma a poderem continuar a exercer a vossa
actividade de comercialização, instalação e/ou manutenção de SCIE.

A obrigatoriedade do registo já foi comprovada por alguns dos nossos parceiros em obra, onde a
fiscalização exigiu o comprovativo do mesmo.

A Cooper Pretrónica está disponível para prestar esclarecimentos relativos a este processo.

Pedro Roque
Pedro Roque
Security Product & Account Manager
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