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Formação empresas 

Ofertas formativas 

 

 

Combate a Incêndios com extintores 

A verdade é que todos os grandes incêndios têm origem em pequenos incidentes, que 

à primeira vista até podem parecer irrelevantes. Neste sentido, é fundamental a 

população em geral e os trabalhadores das empresas em particular, estarem aptos a 

utilizar um extintor, pois a evolução do incêndio pode depender da pessoa mais próxima 

do local de sinistro. Assim, foi desenvolvida uma formação base essencial a qualquer 

cidadão, com um programa assente na vertente prática e com técnicas adequadas à 

prevenção e extinção de incêndios, com recurso a extintores de pó químico e CO2. 

 

Informações do curso: 

 Horas de formação – 4 horas 

 Nível de exigência das práticas – Moderado 

 Validade do curso – Vitalício 

Conteúdo Programático: 

. enquadramento 

. Fenomenologia da combustão 

. Mecanismos de extinção 

. Agentes extintores 

. Atuação com extintores 

. Práticas – Extinção de incêndios com extintores 
 

Medidas de proteção: 
1. Oferta de máscara cirúrgica aos formandos; 
2. Protocolo de higienização de espaços; 
3. Solução alcoólica para desinfeção regular das mãos; 
4. Garantia de distância de segurança entre os participantes. 

 
Informações: 

 Horários ajustados à sua medida; 

 Desenvolvemos ações nas nossas ou nas suas instalações; 

 Recomenda-se uma leitura atenta do Regulamento de formação. 
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Evacuação de Edifícios  

 

A formação apresentada, tem uma importante abordagem na evacuação de edifícios, 

fator importante para as empresas. Pretende-se que as equipas de evacuação de 

edifícios, estejam habilitadas à sua função. 

 

Informações do curso: 

 Horas de formação – 4 horas 

 Nível de exigência das práticas – Ligeiro 

 Validade do curso – Vitalício 
 

 

Conteúdo programático: 

• Impacto do fumo e gases da combustão 

•  Evacuação 

• Vias de evacuação 

•  Ocupantes do edifício 

•  Meios de deteção, alarme e alerta 

•  Plano de evacuação 

•  Sinalização e iluminação de segurança 

 

Medidas de proteção: 
1. Oferta de máscara cirúrgica aos formandos; 
2. Protocolo de higienização de espaços; 
3. Solução alcoólica para desinfeção regular das mãos; 
4. Garantia de distância de segurança entre os participantes. 

 
Informações: 

 Horários ajustados à sua medida; 

 Desenvolvemos ações nas nossas ou nas suas instalações; 

 Recomenda-se uma leitura atenta do Regulamento de formação. 
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Evacuação de Edifícios com extinção de incêndios 

 

A formação apresentada, contém a componente de combate a incêndios com extintores 

de pó químico e CO2. Por outro lado, tem uma importante abordagem na evacuação de 

edifícios, fator importante para as empresas. No fundo esta formação representa uma 

solução completa e integradora, que visa obter uma verdadeira equipa de primeira 

intervenção na sua empresa, que lhe garanta a proteção de pessoas e bens. 

 

Informações do curso: 

 Horas de formação – 8 horas 

 Nível de exigência das práticas – Moderado 

 Validade do curso – Vitalício 
 

Conteúdo programático: 

•  enquadramento 

•  Fenomenologia da combustão 

•  Mecanismos de extinção 

•  Agentes extintores 

•  Atuação com extintores 

•  Práticas – Extinção de incêndios com extintores 

• Impacto do fumo e gases da combustão 

•  Evacuação 

• Vias de evacuação 

•  Ocupantes do edifício 

•  Meios de deteção, alarme e alerta 

•  Plano de evacuação 

•  Sinalização e iluminação de segurança 

 

Medidas de proteção: 
1. Oferta de máscara cirúrgica aos formandos; 
2. Protocolo de higienização de espaços; 
3. Solução alcoólica para desinfeção regular das mãos; 
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4. Garantia de distância de segurança entre os participantes. 
 
Informações: 

 Horários ajustados à sua medida; 

 Desenvolvemos ações nas nossas ou nas suas instalações; 

 Recomenda-se uma leitura atenta do Regulamento de formação. 
 

Delegados de Segurança 

 

A formação apresentada, pretende dotar os Delegados de Segurança de edifícios, com 

capacidade técnica para o desempenho da sua função, de acordo com as Medidas de 

Autoproteção. 

 

Informações do curso: 

 Horas de formação – 16 horas 

 Nível de exigência das práticas – Ligeiro 

 Validade do curso – Vitalício 
 

Conteúdo programático: 

• enquadramento 

•  Conceitos básicos de fenomenologia da combustão 

• Legislação aplicável à segurança contra incêndios em edifícios 

• Utilizações tipo e categorias de risco 

• Medidas de Autoproteção 

• Impacto do fumo e gases da combustão 

•  Evacuação 

•  Características dos edifícios 

•  Vias de evacuação 

•  Característica dos materiais 

•  Características das portas e saídas de evacuação 

•  Ocupantes do edifício 

•  Meios de deteção, alarme e alerta 

•  Plano de evacuação 

•  Sinalização e iluminação de segurança 

• Visita técnica 
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Medidas de proteção: 

1. Oferta de máscara cirúrgica aos formandos; 
2. Protocolo de higienização de espaços; 
3. Solução alcoólica para desinfeção regular das mãos; 
4. Garantia de distância de segurança entre os participantes. 

 
Informações: 

 Formação programada; 

 Desenvolvemos a ação nas nossas instalações; 

 Recomenda-se uma leitura atenta do Regulamento de formação. 
 

 

BOMBEIR
OS D

E L
AGOS 

ÁREA F
ORMATIV

A




