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DISQASAS013 

Utilização de Meios de Primeira Intervenção no Combate a Incêndios (UMPICI) 

Objetivos Gerais 

Proporcionar aos participantes os conceitos fundamentais relativos ao tema do Combate a 
Incêndios, dando enfoque aos meios a utilizar numa primeira intervenção. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos estarão aptos a: 

 Dar a conhecer a regulamentação mais pertinente existente nesta área; 

 Permitir a compreensão do fenómeno da combustão; 

 Dar a conhecer algumas técnicas de extinção e prevenção de incêndios; 

 Estimular a identificação dos principais perigos da envolvente; 

 Permitir a compreensão das classes de incêndio estabelecidas e aspetos inerentes; 

 Estimular a utilização dos meios de primeira intervenção, designadamente extintores 
portáteis; 

 Dar a conhecer os procedimentos de combate a incêndios, nomeadamente no que se 
refere ao manuseamento de extintores portáteis; 

 Estimular a seleção do agente extintor mais adequado a cada situação; 

 Permitir a familiarização com os elementos de segurança ativa e passiva disponíveis 
num dado contexto, bem como dos principais perigos a considerar, neste âmbito; 

 Estimular a prevenção de incêndios. 

Destinatários 

Todos aqueles que estão/estarão envolvidos na Gestão da Segurança em Emergência ou, de 
alguma forma, com a prevenção e combate a incêndios na empresa. Funcionários em geral. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Introdução 
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DISQASAS013 

Módulo II - Contexto Regulamentar 
 
Módulo III - O Fenómeno da Combustão 
 

 Combustível 
 Comburente 
 Energia de ativação 
 Reação em cadeia 

 
Módulo IV - Métodos e Técnicas de Extinção e Prevenção 
 
Método V - Classes de Incêndio 
 
Módulo VI - Agentes Extintores 
 
Módulo VII - Utilização de Extintores 
 
Módulo VIII - Elementos de Segurança Ativa e Passiva 
 
Módulo IX - Prevenção de Incêndios 
 
Módulo X - Reconhecimento 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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