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DISQASAS030 

Brigadas de Primeira Intervenção 

Objetivos Gerais 

Face às exigências legais, é obrigatório que o empregador forme colaboradores em número 

suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos existentes, com conhecimentos 

mínimos em matéria de atuação em situações de emergência.  

O objetivo geral deste Curso é dotar os seus participantes de conhecimentos e competências 

que lhes permita atuar em primeira intervenção mitigando, as eventuais consequências de 

situações de emergência, para garantir a salvaguarda de pessoas e bens até à chegada dos 

Bombeiros. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos ficarão aptos a: 

 Organizar os meios humanos internos, tendo em vista a atuação em situações de 

emergência; 

 Utilizar eficazmente os equipamentos de primeira intervenção em situações de 

emergência; 

 Evacuar os espaços/edifícios em contexto de emergência; 

 Estruturar a equipa interna de intervenção e atribuir responsabilidades; 

 Atuar em conformidade com a sua responsabilidade no plano de emergência. 

Destinatários 

A todos os profissionais que integram ou venham a integrar Equipas de Primeira Intervenção 

que pretendam adquirir/reforçar as suas competências na área da formação. 

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 

14 Horas 
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DISQASAS030 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Enquadramento Legal 

Módulo II - Situações de Emergência 

 Incêndios; 

 Sismos; 

 Ventos fortes; 

 Inundações; 

 Gases tóxicos; 

 Explosões; 

 Derrames químicos; 

 Outras. 

Módulo III – Plano de Emergência  

 Conceito e aplicação; 

 Estrutura Interna de Segurança; 

 Constituição de Brigadas/Equipas de Intervenção; 

 Procedimentos e responsabilidades dos elementos da Brigadas/Equipas de 

Intervenção; 

 Equipamentos e meios de intervenção; 

 Sinalização de segurança/evacuação. 

Módulo IV – Equipamentos de Proteção Individual 

Módulo V – Manuseamento de Equipamentos de Primeira Intervenção 

  Noções de manobras com linhas de mangueiras; 

 - Noções de manobras com extintores. 

Módulo VI - Plano de Evacuação e Salvamento 

 Alertas de situação de emergência; 

 Metodologia de evacuação; 

 Métodos de Salvamentos de Vítimas. 

Módulo VI – Exercícios Prático 
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DISQASAS030 

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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