Programa de Formação
(Form 17.2_2019)
Designação da ação formativa

Combate e extinção de incêndio e evacuação de edifícios

Objetivos

Gerais
Dotar os participantes de conhecimentos de forma a poderem identificar, avaliar e controlar os
riscos de incêndio, minimizando as probabilidades de acidentes de trabalho e doenças
profissionais.
Específicos
• Expor conhecimentos para combate e extinção de incêndios e evacuação de edifícios;
Área de Educação e Formação

Destinatários

862 – Segurança e Higiene no Trabalho

Ativos empregados de PME’S com necessidade de desenvolver os seus
conhecimentos e competências ao nível da higiene e segurança no trabalho;
Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança no Trabalho que pretendam obter a
formação contínua, e que tenham exercido a atividade por um período mínimo de
dois anos, durante a validade do respetivo título profissional.
Todos que necessitam de formação na área de Higiene e Segurança no trabalho

Modalidade de formação
Forma de organização da ação

OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo
Nacional de Qualificações
À Distancia

Conteúdos
programáticos

Sala de Conversação e Fóruns (1 horas)
Módulo 1: (7 horas)
 Física e Química do Fogo;
 Fontes de Perigo de Incêndio;
 Prevenção de Incêndios;
 Medidas de Prevenção e Proteção contra Incêndios;
 Tipos de Extintores Portáteis, carreteis
 Evacuação do edifício
 Sismo

Carga horária

8 horas

Horário

Ao ritmo do formando/a.

Metodologia
pedagógica

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método
interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as
participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do
seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador
potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das
aprendizagens previstas.

Critérios e
metodologias de
avaliação

Avaliação formativa (50% -Participação na Formação) e sumativa (50% - Realização
de um teste).

Recursos pedagógicos
Espaços e equipamentos
Data(s) previstas
Formador(es/a/as)
Local da ação
formativa
Certificação

Apresentação utilizada pelo formador no decorrer das sessões.
Não aplicável.

Ver Calendário de Formações
Eliseu Realinho
Plataforma Moodle (http://www.academy.qvo.pt)
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação
profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.

