
 

 

Objetivos Gerais  

Pretende-se que os formandos no final sejam capa-

zes de: 

• Intervir numa situação real de incêndio, até à che-

gada de socorros provenientes do exterior, ope-

rando com os meios disponíveis na empresa  

 

Objetivos Específicos 

No final da acção de formação os formandos deve-

rão ser capazes de:  

• Atuar em situação de incêndio 

• Estar alerta para os principais perigos a que estão 

submetidos enquanto exercem a sua atividade 

profissional 

• Apresentar técnicas e práticas que permitem uma 

atuação mais eficaz  

Conteúdos Programáticos 

I - Fenomenologia da combustão; Classes de Fogos; 

Métodos de extinção; Agentes extintores 

II - Extintores; Técnica de combate a incêndios com 

extintores; Redes de incêndio; Sistema automático de 

deteção de incêndios; Sistemas fixos automáticos de 

extinção 

III - Aparelhos respiratórios; Proteção individual; Sina-

lização de segurança; Iluminação de segurança 

IV - Prevenção de incêndios; Plano de emergência; Eva-

cuação  

V - Exercícios práticos com extintores; Práticas com 

linhas de mangueiras; Prática com aparelhos respirató-

rios em ambiente com visibilidade reduzida 

A maioria dos incêndios ocorre, direta ou indiretamente, devido a intervenção humana. 
Ao  mesmo tempo, a participação humana é fundamental na segurança contra incêndios 

nas suas diversas fases, quer de prevenção, quer na vertente de atuação em caso de 

emergência. Neste sentido, a formação de combate a incêndio desempenha um papel de 
extrema importância na proteção tanto da vida humana como dos danos patrimoniais. 

Destinatários 

Colaboradores das empresas designados para a 

Brigada de Primeira Intervenção com experiência 

mínima de 6 meses na empresa, com escolaridade 

mínima obrigatória (preferencialmente) e com boa 

capacidade física e psicológica.  

Em parceria com:  

Brigada de Primeira Intervenção NOVO 

Lisboa, 26 e 27 de janeiro de 2016 

09h00-13h00 / 14h00-18h00 

Valores:  

Associados: €300 * Público em Geral: €350 

*Acresce IVA à taxa legal em vigor 

Nota: Formação decorrerá no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Loures 


