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MODALIDADE E ÁREA DE FORMAÇÃO
Modalidade: Formação Continua
Área de formação: 862 – Segurança e Higiene no Traba-
lho

DESTINATÁRIOS
Responsáveis de higiene e segurança no trabalho, 
membros de equipas de 1.ª intervenção.
Nº máximo de formandos por ação: 12 (Doze)

OBJETIVOS
Objetivos Gerais
Fornecer aos participantes os conhecimentos básicos 
sobre incêndios, a sua prevenção e o seu combate. 
Objetivos Específicos
Os participantes terminam esta ação a conhecer a me-
cânica do fogo, a ignição, a propagação e a extinção 
prática dos diversos tipos de fogos e meios extintores.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1- O fogo

1.1- Química do Fogo
1.2- Origem
1.3- Elementos de combustão
1.4- Análise física e química
1.5- Tipos de combustão
1.6- . Velocidade de combustão
1.7- Produtos da combustão

2- Meios de 1ª intervenção
2.1- Introdução, Definição e Constituição
2.2- Normas, Legislação e critérios de classificação
2.3- Meios extintores, atuação e manutenção  

3- Práticas de combate a incêndios 
3.1- Exercício com fogo real 
3.2.- Uso dos meios de 1ªintervenção

DURAÇÃO DO CURSO
8  HORAS                                                                                        

BRIGADAS DE 
INCÊNDIO

FORMADOR
Formador Certificados pelo IEFP, com elevada expe-
riência profissional e formativa.

METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO
Apresentação da matéria a ministrar durante o curso e 
comunicação dos objetivos definidos para o mesmo.

Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que 
possível a material audiovisual, demonstrativo das
situações em estudo com recurso a exemplos práticos 
de aplicação da matéria.

Realização de exercícios práticos, com fogo real, para 
utilização de meios de 1ª intervenção. 

RECURSOS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS A DISPONI-
BILIZAR PELO CLIENTE
Componente teórica 
•Sala de formação: (mesas, cadeiras, quadro de pare-
   de e videoprojetor) 
Componente Prática  
•Local e equipamento adequado à realização da com-
   ponente prática por parte dos formandos. Utilização 
   mínima de um extintor por participante.


