
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARCEIRO REGIONAL DA AHRESP AÇORES 
 

Extinçor – Engenharia e Segurança  
 
 
Áreas de atuação 

 
A Extinçor atua em 4 níveis, que vão desde o projeto e conceção de uma solução 
para suas necessidades, instalação e manutenção periódica dos equipamentos 
envolvidos. Podemos servir as suas necessidades em qualquer um dos níveis. 
 

Área Sub-Área Descrição 

Segurança Contra 
Incêndio 

 
Certificações e 

Registos da 
Empresa: 

 
 APCER NP4413:2019 

Protecção Civil RE-
90/RAA  

Protecção Civil 
ANPEC Nº1008  

Extintores 
Comercialização, instalação e 
manutenção e carregamento de 
todo o tipo de extintores 

Redes de Água Contra 
Incêndio 

Carretéis, marcos de incêndio, 
redes de sprinklers e outros 
equipamentos envolvidos no 
combate ao incêndio que utilizam 
a água como agente de extinção 

Sinalização de Emergência 
e/ou Informativa 

Sinalização fotoluminescente de 
emergência ou informativa, 
incluindo o fornecimento de 
Plantas de Emergência. 

Iluminação de Emergência 
Armaduras de emergência 
destinadas a iluminação dos 
caminhos de evacuação do local 

Sistemas Automáticos de 
Detecção de Incêndio e Gás 

Centrais de deteção de incêndio 
ou gás, por meio de detetores de 
fumo, de temperatura ou ambos 
bem como deteção de gases 
específicos 

Portas Corta-Fogo e Sistemas 
de Compartimentação 

Portas com vários níveis de 
resistência ao fogo com objetivo 
de compartimentar locais com 
diferentes níveis de risco de 
incêndio e proteger as vias de 
evacuação. Instalamos também 
paredes com vários níveis 
resistência ao fogo. 



 

 
 

Sistemas de Desenfumagem 
Ativa e Passiva 

Claraboias e ou exaustores que, 
através de um comando manual 
ou através de um comando da 
central de desenfumagem 
permitem a evacuação de fumos 
que possam existir no edifício 
com o objetivo de desobstruir as 
vias de evacuação. 

Sistemas de Extinção de Hotes 

Sistemas de extinção com um 
agente extintor específico para 
cozinhas, que através de um 
comando manual ou após atingir 
uma determinada temperatura 
libertam o agente de forma a 
extinguir rapidamente o foco de 
incêndio. 

Projetos de Segurança Contra 
Incêndio e Medidas de 
Autoprotecção 

Projeção e conceção de todas as 
medidas de segurança contra 
incêndio que o edifício em 
questão deve cumprir, 
dependendo da sua categoria de 
risco 

Segurança Contra 
Intrusão  

 
Certificações e 

Registos da 
Empresa: 

 
 Registo Prévio PSP 

2992 

Sistemas de Videovigilância 

Câmaras e gravadores de 
videovigilância de marcas com 
reconhecimento mundial como a 
Hikvision. Gestão completa a 
partir de aplicação móvel. 

Sistemas de Detecção de 
Intrusão e Alarme 

Sistemas de deteção de 
movimento e comunicação de 
alarmes de marcas com 
reconhecimento mundial como a 
Hikvision. Gestão completa a 
partir de aplicação móvel. 

Controlo de Acessos 

Possibilidade de instalação de 
sistemas com total gestão 
através de aplicação móvel, 
gestão de códigos de acesso 
para vários utilizadores e registo 
de todos acessos efetuados. 

Portas de Segurança 

Portas com elevado nível de 
segurança para residências ou 
espaços com maiores requisitos 
de segurança. 

Sistemas Antipânico de 
Chamadas de Emergência 

Sistemas principalmente exigidos 
em hotéis, constituídos por 
puxadores de emergência em 
casas de banho e/ou botões de 
chamada nos quartos e uma 
central de receção de chamadas, 
de forma a identificar uma 
eventual situação de emergência. 

Aquecimento, 
Ventilação e Ar 
Condicionado  

 
Certificações e 

Registos da 
Empresa: 

Ar Condicionado 
Sistemas de ar condicionado, 
monosplit, multisplit ou tipo 
conduta. 



 

 
 

 CERTIF 1547/2020 
IMPIC 131149-PAR 

Sistemas de Ventilação 

Sistemas de ventilação à medida 
do espaço, de acordo com as 
necessidades de renovação de 
ar pretendendidas e/ou 
necessárias. 

Bombas de Calor 
Sistemas para aquecimento de 
águas sanitárias tipo monobloco 
ou tipo split. 

 
 
Certificações 
 
A Extinçor, devido aos diferentes ramos de atividade em que está inserida, 
possui também várias certificações, tais como: 

• Registo na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e na 
Secretaria Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores com os 
números 1008 e RE- 90/RAA. 

• Registo na Polícia de Segurança Pública como entidade autorizada 
conceptualizar, comercializar, instalar e efetuar a manutenção de sistemas 
de segurança de acordo com a Lei nº 34/2013 com o número RP2992. 

• Certificação pela APCER para a manutenção de extintores, de acordo a 
norma NP4413:2019, certificado nº 2013/SER.0101. 

• Certificação pela CERTIF para instalação, reparação, a manutenção ou 
assistência técnica de equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e 
bombas de calor que contenham gases fluorados com efeito de estufa, de 
acordo com o Decreto-lei nº 145/2017, certificado nº 1547/2020. 

• Certificação pelo IMPIC para empreiteiros de obras particulares, certificado 
Nº131149 - PAR. 

  



 

 
 

 
Tabela de Geral de Preços 

 
 

Produtos Preço S/IVA 

Extintor Pó ABC 1kg €          16.00 

Extintor Pó ABC 2kg €          19.00 

Extintor Pó ABC 6kg €          28.00 

Extintor Dióxido de Carbono 2kg €          38.00 

Extintor Dióxido de Carbono 5kg €          58.00 

Extintor Água + Aditivo 6L €          33.00 

Suporte Móvel Extintor Preto/Vermelho €          30.00 

Caixa de Abrigo Extintor Pó 6kg €          35.00 

Caixa de Abrigo Extintor CO2 5kg €          58.00 

Manta Ignífuga €          11.00 

Caixa Primeiros Socorros €          32.00 

Sinal Fotoluminescente Simples até 150x200mm €           4.50 

Sinal Opaco Simples até 150x200mm €           3.50 

Outros produtos Por Consulta 

   

Carregamentos Preço S/IVA 

Carregamento Extintor Pó ABC 1kg €           7.00 

Carregamento Extintor Pó ABC 2kg €           9.00 

Carregamento Extintor Pó ABC 6kg €          12.00 

Carregamento Extintor Dióxido de Carbono 2kg €          11.00 

Carregamento Extintor Dióxido de Carbono 5kg €          21.00 

Carregamento Extintor Água + Aditivo 6L €          10.00 

Pressurização com Azoto Até 6kg €           2.00 

   

Manutenções e Outros Serviços Preço S/IVA 

Manutenção Extintor €           4.50 

Manutenção Central Incêndio Convencional até 15 Elementos €          60.00 

Manutenção Central Intrusão até 15 Elementos €          60.00 

Manutenção e Higienização Ar Condionado (tipo split mural) €          40.00 

Manutenção Portas Corta-Fogo €          5.00 

Manutenção Carretéis €          8.00 

Outros serviços Por Consulta 

Última atualização: 06-05-2022 

 

Descontos de tabela:  
• Associado AHRESP: 10% 
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