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OBJETIVOS GERAIS 

No final da ação os formandos deverão:  

✓ Ter adquirido as competências necessárias ao exercício dos requisitos do curso Formação Específica em 
SCIE para Técnicos Municipais (edifícios e recintos da 1.ª categoria de risco) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final da ação os formandos deverão ter adquirido: 

✓ Competências para apreciação de projetos e medidas de autoproteção e realização de vistorias e 
inspeções das condições de segurança contra incêndios de edifícios (SCIE) e recintos classificados na 1.ª 
categoria de risco.  

DESTINATÁRIOS 

Técnicos Municipais   

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

a) Regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios (2 h):   
Objeto e definições; 
Utilizações-tipo de edifícios e recintos; 
Produtos de construção; 
Classificação dos locais de risco; 
Restrições do uso em locais de risco; 
Edifícios e recintos existentes; 
 

b) Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios: 
Conceitos (2 h): 
Categorias e fatores de risco; 
Conceitos relacionados com a combustão, com o poder calorífico dos materiais e com a carga 
de incêndio; 
Determinação da categoria de risco para as utilizações-tipo XI e XII; 
 
Condições exteriores comuns (1 h): 
Condições gerais de acessibilidade; 
Vias de acesso aos edifícios; 
Acessibilidade às fachadas; 
Limitações à propagação do incêndio pelo exterior; 
Abastecimento e prontidão dos meios de socorro; 
 
Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e proteção (2,5 h): 
Reação e resistência ao fogo; 
Compartimentação geral de fogo; 
Isolamento e proteção de locais de risco, vias de evacuação, canalizações e condutas; 
Proteção de vãos interiores; 
 
Condições gerais de evacuação (3,5 h): 
Cálculo do efetivo; 
Critérios de dimensionamento; 
Evacuação dos locais; 
Vias horizontais e verticais de evacuação; 
 
Condições gerais das instalações técnicas (2 h): 
Instalações de energia elétrica; 
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Fontes de energia de emergência; 
Instalações de aquecimento; 
Instalações de confeção e de conservação de alimentos; 
Evacuação de efluentes de combustão; 
Ascensores; 
Líquidos e gases combustíveis; 
 
Condições gerais dos equipamentos e sistemas de segurança (2 h): 
Sinalização; 
Iluminação de emergência; 
Deteção, alarme e alerta; 
 
Controlo de fumo (3 h):  
Exigências de estabelecimento de instalações de controlo de fumo; 
Controlo de fumo nos locais sinistrados; 
Controlo de fumo nas vias horizontais, vias verticais de evacuação e pátios interiores; 
 
Meios de intervenção (3 h): 
Meios de primeira intervenção; 
Controlo de poluição de ar; 
Deteção automática de gás combustível; 
Drenagem de águas residuais da extinção de incêndios; 
Posto de segurança; 
Instalações acessórias; 
Depósito da rede de incêndios e central de bombagem; 
 
Condições gerais de autoproteção (4 h): 
Responsável e delegado de segurança; 
Instruções de segurança; 
Organização de segurança; 
Registos de segurança; 
Procedimentos de prevenção, plano de prevenção; 
Procedimentos em caso de emergência; 
Formação em segurança contra incêndio; 
 
Recintos itinerantes ou provisórios (2 h); 
 

c) Métodos de análise das condições de SCIE e de análise de risco (3 h):  
Abordar no mínimo os métodos Gretener e ARICA:2019; 
 

d) Desenvolvimento dos serviços (5 h):   
Deontologia e incompatibilidades; 
Análise técnica de projetos de especialidade de SCIE e elaboração do relatório; 
Análise técnica de medidas de autoproteção e elaboração do relatório; 
Realização de vistoria e elaboração do relatório; 
Realização de inspeção regular e elaboração de relatório técnico; 
Realização de inspeção extraordinária, contraordenações e elaboração de auto de notícia 
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ÁREA DA FORMAÇÃO 861 

CARGA HORÁRIA 35 horas 

FORMADOR Isabel Gomes, Carlos Rodrigues e Pedro Augusto 

 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 Aprendizagem  

 EFA (Educação e Formação de Adultos) 

 Formações Modulares Certificadas 

 Formação-ação 

 Outra formação não inserida no CNQ1 

 

ORGANIZAÇÃO DA 

FORMAÇÃO 

 Formação Presencial  

 Formação a Distância 
Em caso de impossibilidade de realização do curso ser 
realizado presencialmente 

  Sessões síncronas  

  Sessões assíncronas  

 Formação Prática em Contexto de Trabalho (PCT) 

 

METODOLOGIA DE 

FORMAÇÃO 

Os conteúdos programáticos serão introduzidos através de um enquadramento teórico, 
complementado com exercícios e atividades práticas. 

A dinamização da componente prática permitirá contribuir para reforçar a autonomia e 
aprendizagem contínua dos formandos. 

 

MÉTODOS DE 

FORMAÇÃO 

 Expositivo 

 Ativo 

 Demonstrativo 

 Interrogativo 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 Quadro Branco  Projetor Multimédia 

 Fotocópias  TV-Vídeo 

 Retroprojetor  Portátil 

 Flip-Chart  Computadores 

 Internet  Outro:  

 

AVALIAÇÃO  
Metodologia de Acompanhamento e Avaliação da Formação 

 
1 Catálogo Nacional de Qualificações 
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O sucesso da intervenção formativa depende em grande medida do acompanhamento e da avaliação da formação 

pois é nesta fase que são dados os passos para gerir todos os elementos em causa tendo em vista o seu 

desenvolvimento, sejam os recursos humanos, materiais e pedagógicos, os participantes e beneficiários da formação 

ou as metodologias de recrutamento e seleção 

A coordenação técnico-pedagógica das ações de formação em que a XZ Consultores intervier é da sua 

responsabilidade, sempre que atuar na qualidade de entidade formadora. A preparação, acompanhamento e 

supervisão é da responsabilidade do Coordenador de Formação. 

 

A Avaliação Formativa decorre ao longo da ação de formação, e pretende verificar a progressão da aprendizagem 

dos conteúdos pelos formandos ao longo do curso. A medição do grau de alcance de cada formando em relação aos 

objetivos específicos de cada módulo será medido de forma a efetuar o acompanhamento contínuo da evolução dos 

formandos. Permitirá ainda, e sempre que necessário, o ajustamento das metodologias de formação ao grau de 

progressão do grupo em formação, visando a eficácia da formação.  

 

A Avaliação Sumativa, feita por ação de formação, é o momento em que se reúnem todos os elementos avaliativos 

da progressão dos formandos, assumindo um carácter de avaliação global da aprendizagem, em referência aos 

objetivos gerais do curso definidos em função do perfil de competências de saída dos formandos. O final deste 

processo de avaliação culmina na certificação dos formandos, individualmente.  

A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os conhecimentos, capacidades 

e aptidões adquiridas ou desenvolvidas pelos formandos ao longo da formação, entendendo-se que deverá abranger 

uma componente teórica e uma componente prática: 

 

 − Avaliação teórica (teste individual escrito): 40% 

 − Avaliação prática (análise do(s) relatório(s) elaborado(s)): 60% 

 

As avaliações deverão ser traduzidas em termos quantitativos na escala de 0 a 20 valores. 

O aproveitamento na ação de formação deverá pressupor nota mínima de 10 valores em cada um dos períodos de 

avaliação e a frequência de pelo menos 90% da carga horária 

 

   Avaliação diagnóstica 

   Avaliação formativa 

   Avaliação sumativa 
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PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1. Assiduidade    Exercício escrito/Teste 

2. Participação    Trabalho individual 

3. Relação com os pares    Trabalho de grupo 

4. Consecução dos Objetivos                        Atividade prática: (análise de relatório) 

5. Outro                        Outro: _____________________ 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

Uma sala em U, devidamente equipada com cadeiras, mesas, tela, videoprojector, Computador e documentação de 
apoio.  

CERTIFICAÇÃO 

A XZ Consultores emitirá um certificado de formação no final do curso, com a menção de APROVADO,   a todos os 
formandos que obtiveram aproveitamento e tiverem uma participação superior a 90% da carga horária total do curso. 

 
 


