
Formação 
 

 

Curso de Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios 

 
 

Objetivos Dotar os participantes de competências na área da segurança contra incêndios que 

assegurem a elaboração de projetos de segurança contra incêndios de edifícios e 

medidas de autoproteção de todas as categorias de risco, de acordo com o Decreto-

Lei 220/2008 de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 224/2015 de 09 de 

outubro 

Conteúdos 

Programáticos 

O Curso com uma duração de 128 horas é constituído pelas sessões a seguir 

indicadas: 

Parte I – Teórico prática (113 horas) 

Módulo I  

• Regime jurídico  

• Credenciação  

Módulo II – Regulamento técnico  

• Objeto e definições  

• Caracterização do risco de incêndio das utilizações  

• Continuação da caracterização do risco de incêndio  

• Apresentação das condições exteriores comuns  

• Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e proteção  

• Evacuação  

• Estudo de Caso das medidas passivas  

• Instalações técnicas  

• Equipamentos e sistemas de segurança  

• Controlo de fumo  

• Meios de intervenção  

• Estudo de caso com os sistemas e equipamentos  

• Visita de estudo (infra- estrutura de segurança)  

• Condições gerais de autoproteção  

• Estudo de caso  

• Aspetos complementares  

• Visita de estudo (medidas de autoproteção)  

  

Parte II – Avaliação (15 horas) 

• Exame  

• Realização de um Estudo de Segurança Contra Incêndios  
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Duração Início: 19 outubro de 2018   

128 Horas 

Horário Sexta – feira: das 19h às 23h 

Sábado: das 09h às 13h e das 14h às 18h 

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Formadores 

 

• Eng. Paulo Figueiredo 

Mestrado em Segurança Contra Incêndios Urbanos - FCTUC 

Licenciado em Eng.ª Civil – FCTUC; 

Pós-Graduação em Higiene e Segurança no Trabalho – ADITEC / 

IPP; 

Larga experiência como formador na área específica da Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios. 

 

• Eng. Manuel Pereira 

Licenciado em Engenharia Geológica – UA; 

Várias formações em Segurança Contra Incêndios e Proteção Civil; 

Larga experiência como formador na área específica da Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios.  

 

• Eng. João Pinheiro  

Licenciado em Engenharia do Ambiente e do Território – IPB; 

Pós-Graduação em Higiene e Segurança no Trabalho – ISLB; 

Pós-Graduação em Gestão e Conservação da Natureza – Univ. 

Açores; 

Curso de Coordenador de Segurança na Construção Civil – ESTB; 

Formações de Segurança Contra Incêndios em Edifícios; Sistemas 

de Informação Geográfica; 

Larga experiência como formador na área específica da Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios. 

 

• Eng. André Santos 

Licenciado em Engenharia Civil – IPT; 

Pós-Graduação em Higiene e Segurança no Trabalho – ISLA de 

Santarém; 

Formação específica em Segurança Contra Incêndios em Edifícios;  

Formação em Avaliação Imobiliária; 

Larga experiência como formador na área específica da Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios.  
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Destinatários O curso destina-se a: 

- Arquitectos;   

- Engenheiros; 

- Engenheiros Técnicos; 

- Todos os interessados na área da SCIE e restantes técnicos que disponham 

no mínimo do grau de bacharelato que colaborem na área da Segurança 

Contra Incêndios. 

Investimento 

 

 

Propina: 980€ 

- Possibilidade de pagamento em 4 prestações: 

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). 

A inscrição deverá ser efetuada até ao dia 10 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 inscrições. 

- No final é emitido certificado de formação profissional. 

 

 

 

 


