
Formação 
 

 
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO – Hotelaria e 
Turismo 

 

Objetivos Gerais Pretende-se com este curso de formação dotar os participantes de 

conhecimentos técnicos e científicos necessários à implementação de Medidas 

de Autoproteção a todos os edifícios e recintos. 

Neste curso serão apresentadas todas as Medidas de Autoproteção exigidas pela 

nova legislação nacional em matéria de segurança contra incêndios em edifícios 

ou recintos, complementadas com apresentação de casos de estudo para 

aplicação prática das mesmas. 

Objetivos Específicos Possibilitar o conhecimento sobre a nova legislação nacional em matéria de 

segurança contra incêndios em edifícios ou recintos; 

Adquirir os conhecimentos necessários para implementação de Medidas de 

Autoproteção (MAP’S); 

Possibilitar a aquisição de competências necessárias para a elaboração de 

projetos de SCIE e elaboração e implementação de Medidas de Autoproteção 

(MAP’S) para a 1.ª categoria de risco. 

Conteúdos 

Programáticos 

1. Apresentação da legislação nacional atualmente em vigor; 

2. Enquadramento legal das Medidas de Autoproteção (MAP’S); 

3. Medidas de Autoproteção (MAP’S); 

4. Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Implementação de Medidas 

de Autoproteção (MAP’S) num edifício da área de hotelaria e turismo. 

5. Avaliação final (Caso prático). 

Duração O curso tem a duração de 30 horas.  

Data: 2, 3, 9, 10, 13 e 15 de novembro de 2018 

Horário Terça e Quinta-feira das 19h às 22h | Sexta-feira das 19h às 23h | Sábados das 

9h às 13h e das 14h às 18h 

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Formador 

 

Eng. Tiago Costa 

Licenciado em Engenharia Civil – Opção Estruturas, pelo Instituto Politécnico de 

Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu; 

Técnico Superior de Segurança no Trabalho;  

Membro efetivo da Ordem dos Engenheiros (OE); 
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Projetista de Segurança Contra Incêndios (SCIE) – 3.ª e 4.ª categoria de risco, 

inscrito na ANPC. 

Destinatários Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança no Trabalho que pretendam 

aprofundar experiências e conhecimentos; 

Atuais e futuros gestores de unidades hoteleiras, diretores de unidades 

hoteleiras, responsáveis por espaços turísticos e hoteleiros; 

Outros profissionais interessados com necessidade de desenvolver os seus 

conhecimentos e competências nestes domínios; 

Delegados e agentes de segurança. 

NOTA: Curso de formação continua e de atualização científica e técnica válido 

para manutenção do título profissional (Ex-CAP de Técnico de Segurança no 

Trabalho). 

Investimento 

 

 

Propina:  

- 185€ ou 165€ para alunos e ex-alunos IPV, formandos e ex-formandos ADIV e 

desempregados. 

Modo e condições de pagamento: Envio de cheque endossado à ADIV ou 

transferência bancária para o IBAN: PT50 0035 0930 0020 0001 6300 6 (após a 

transferência agradecemos o envio do comprovativo para o e-mail: adiv@adiv.pt, 

indicando o nome da pessoa inscrita). 

O pagamento da propina deverá ser efetuado até ao dia 23 de outubro de 2018. 

Para formalizar a inscrição deverá preencher uma ficha de inscrição (disponível 

em www.adiv.pt) ou presencialmente nas instalações da ADIV. 

Nota:  

- A formação funcionará com um mínimo de 12 participantes. 

- No final é emitido certificado de formação profissional. 

 


