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Formação em Segurança contra Incêndio em Edifícios para Delegados de Segurança (24 horas) 
 

 [interempresas / particulares] 

Objetivos gerais 
Habilitar os formandos com conhecimentos que facilitem a aplicação prática das funções de Delegado de Segurança previstas na 
legislação de segurança contra incêndio em edifícios (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
224/2015, de 09 de outubro). 
 

Destinatários 
Técnicos de segurança; Responsáveis pela segurança; Elementos designados para o exercício da função de Delegado de Segurança; 
Particulares. 
 

Modalidade de formação 
Formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações – outra formação profissional. 
 

Forma de organização da formação 
Regime presencial, sendo obrigatória a frequência de 90% da carga horária. 
 

Locais de realização 
Nas instalações da Escola Nacional de Bombeiros (em Sintra ou em S. João da Madeira). 
 

Data e horário de realização 
Data indicada na Ficha de Inscrição; Horário laboral, das 9h00 às 18h00. 
 

Conteúdos programáticos e carga horária 

Conteúdos programáticos 
Carga horária 

CT PS PCT Total 
Enquadramento legal da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (SCIE) 2h00   2h00 

Conceitos básicos de Fenomenologia da Combustão 1h00   1h00 

Medidas de Autoproteção 1h00   1h00 

Procedimentos / Plano de Prevenção 2h00   2h00 

Procedimentos / Plano de Emergência 2h00   2h00 

Registos de Segurança 1h00   1h00 

Formação / Inspeções 1h00   1h00 

Simulacros 1h00   1h00 

Medidas passivas e ativas de SCIE 1h00   1h00 

Visita técnica 4h00   4h00 

Deteção, alarme e alerta 1h00   1h00 

Sistemas fixos de extinção automática de incêndios 1h00   1h00 

Meios de intervenção 1h00   1h00 

Sinalização e iluminação de emergência 1h00   1h00 

Exercícios em contexto simulado  3h00  3h00 

Avaliação 1h00   1h00 

CT: científico-tecnológico (teórica); PS: prática simulada; PCT: prática em contexto de trabalho. 21h00 3h00 - - - 24h00 
 

Cronograma / Horário 

H\D 1.º dia 2.º dia 3.º dia 

09h – 10h 
Enquadramento legal da Segurança Contra 
Incêndio em Edifícios (SCIE). 

Registos de Segurança. Deteção, alarme e alerta. 

10h – 11h Formação / Inspeções. 
Sistemas fixos de extinção automática 
de incêndios. 

11h – 12h 
Conceitos básicos de Fenomenologia da 
Combustão. 

Simulacros. Meios de intervenção. 

12h – 13h Medidas de Autoproteção. Medidas passivas e ativas de SCIE. Sinalização e iluminação de emergência. 

13h – 14h Almoço Almoço Almoço 

14h – 15h 
Procedimentos / Plano de Prevenção. 

Visita técnica. 

Exercícios em contexto simulado. 15h – 16h 

16h – 17h 
Procedimentos / Plano de Emergência. 

17h – 18h Avaliação. 
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Metodologias de formação 
Método expositivo – o formador desenvolve oralmente os temas. 
Método interrogativo – formulação de questões no sentido de conduzir o formando a encontrar os resultados desejados. 
Método demonstrativo – o formador ensina a executar tarefas, tendo por base uma demonstração. 
Método ativo - execução de tarefas e confronto com situações simuladas que exigem a procura de soluções. 
 

Critérios e metodologias de avaliação 
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem. 
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla. 
Para aprovação é condição obrigatória a obtenção de nota positiva na avaliação sumativa. 
 

Certificação 
Concluída a ação, com aproveitamento, são emitidos os respetivos certificados. 
Certificados emitidos via Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), conforme Portaria 474/2010 de 8 de 
julho. 
 

Preços 

Opções € 

A: Preço por inscrição individual - simples 230,00€ 

B: Preço por inscrição individual - com almoços incluídos 245,00€ 

C: Preço por inscrição individual - com alojamento (três noites), pequenos-almoços e almoços incluídos 290,00€ 

D: Preço por inscrição individual - com alojamento (três noites), pequenos-almoços, almoços e jantares incluídos 300,00€ 
Preços isentos de IVA de acordo com o n.º 14 do Art.º 9 do CIVA. 
 

Observações 
Perante duas ou mais inscrições, oferecemos os almoços. 
 

Inscrições 
Preencher Ficha de Inscrição e enviar para: servicos@enb.pt 
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