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CURSO:  

Carga Horária: 14 horas Área de Formação: 862 

Designação: Combate a situações de emergência 

Local: A definir 

PÚBLICO-ALVO: 

Elementos das equipas de primeira intervenção, responsáveis pela Higiene e Segurança no 
Trabalho e todos os profissionais que pretendam desenvolver competências na área. 

 OBJETIVOS GERAIS: 

No final da ação o formando deverá ter adquirido conhecimentos teóricos e práticos de Combate 
e Prevenção de incêndio. A ação deverá habilitar o formando a identificar as situações de 
emergência e a realizar uma análise de risco prévia, para que consiga organizar as respostas 
adequadas aos cenários de emergência previsíveis no edifício. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final da ação os formandos deverão ser capazes de: 
 Identificar e caracterizar pelo menos uma situação de emergência através da interpretação 

do plano de segurança; 
 Interpretar com êxito o regime de segurança contra incêndios em edifícios segundo a 

legislação em vigor; 
 Identificar vários tipos de sinalização e iluminação e utilizá-los com êxito numa situação de 

emergência; 
 Identificar a fenomenologia da combustão e os métodos de extinção através do plano 

estipulado para uma situação de emergência; 
 Assegurar o adequado funcionamento dos diversos equipamentos de proteção existentes 

durante uma situação de emergência; 
 Identificar os diferentes tipos de extintores e utilizá-los com êxito numa situação de 

emergência; 
 Identificar com sucesso os sistemas automáticos de deteção de incêndio – SADI – 

segundo o plano de emergência criado para o edifício; 
 Distinguir corretamente os tipos de detetores segundo o estipulado no plano de 

emergência; 
 Identificar a composição de pelo menos um sistema de deteção através de um dos 

cenários de emergência previsíveis no edifício. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

1. Introdução à organização de emergência 
1.1 Organização de emergência 
1.2 Classificação das situações de emergência 
1.3 Proteção civil 

2. Segurança contra incêndios em edifícios 
2.1 Enquadramento legal 
2.2 Regime de segurança contra incêndios em edifícios 

3. Organização de emergência 
3.1 Plano de segurança 
3.2 Plano e procedimentos de emergência 
3.3 Sinalização e iluminação de emergência 

4. Fenomenologia da combustão 
4.1 Aspetos gerais da combustão 
4.2 Métodos de extinção 
4.3 Agentes extintores 

5. Extintores 
5.1 Classificação dos extintores 
5.2 Inspeção 
5.3 Manutenção 
5.4 Recarga 
5.5 Localização dos extintores 

6. Atuação com extintores 
6.1 Ativação do extintor 
6.2 Modo de atuar 
6.3 Distâncias de atuação 

7. Sistemas automático de deteção de incêndio – SADI 
7.1 Tipos de detetores 
7.2 Composição de um sistema de deteção 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

No final da ação os formandos deverão estar capacitados para: 
 Atuar em caso de emergência, de forma a responder rapidamente e numa fase precoce a 

um eventual sinistro de incêndio; 
 Conhecer o funcionamento dos diversos equipamentos de proteção existentes, sejam eles: 

o Equipamentos de proteção; 
o Individual (EPI’s);  
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o Extintores;  
o Bocas-de-incêndio;  
o Equipamentos de produção de espuma;  
o Mantas ignífugas;  
o Outros. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Todos os profissionais (maiores de 18 anos) que queiram desenvolver competências nesta área. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação X Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa X 

Avaliação Prática ☐ Avaliação formativa X 

2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

A avaliação formativa, feita ao longo da formação, valerá 20% da nota final e a 
avaliação sumativa (teste escrito), terá uma ponderação de 80% na nota final do 
formando. 

 
3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Avaliação da Eficácia – Chefia X 

Presencial: 
Formação em sala (teórica e prática)  X 

  
Formação em posto de trabalho   ☐ 
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PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração:  

Segurança contra incêncios em edifícios  4h  

Organização de emergência  4h  

Fenomenologia da combustão e Tipos de extintores  4h  

Sistemas automáticos de deteção de incêndios  2h  

CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início Hora de Término 

Segurança contra incêndios em 
edifícios 

A definir A definir A definir 

Organização de emergência A definir A definir A definir 

Fenomenologia da combustão e Tipos 
de extintores 

A definir A definir A definir 

Sistemas automáticos de deteção de 
incêndios 

A definir A definir A definir 

RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala 1  

Vídeo-projetor 1  

Quadro 1  

Extintores CO2 3 1 por cada 4 formandos 

Extintores pó químico ABC 3 1 por cada 4 formandos 

Equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) 

12 1 por cada formando 

Bocas de Incêndio 1 No exterior do edifício 

Equipamentos de produção 
de espuma 

1 No exterior do edifício 

Mantas ignífugas 4 1 por cada 3 formandos 

Água   
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1. Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho: Estabelece as prescrições mínimas para a 
sinalização de segurança e de saúde no trabalho.  

2. NP 4386:2012: Equipamento de segurança e de combate a incêndio. Símbolos gráficos 
para as plantas de emergência de segurança contra incêndio. 

3. NP 4413:2006: Segurança contra incêndios. Manutenção de extintores. 

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es): Maria João Moreira 

 


