
Ordem dos Engenheiros (Madeira) / APSEI 

FORMAÇÃO PRESENCIAL 

 

RENOVAÇÃO DE TÉCNICO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

O Curso de Renovação de Técnico Responsável de Segurança contra Incêndio em Edifícios – Formação 
Geral da APSEI pretende dotar os formandos das seguintes competências: 

- Reconhecer a legislação nacional que regulamenta a segurança contra incêndio em edifícios 

- Enquadrar os vários tipos de edifícios em conformidade com a legislação nacional de segurança contra 
incêndio em edifícios 

- Identificar as funções e responsabilidades dos Técnicos Responsáveis de Segurança contra Incêndio 

- Especificar as alterações introduzidas à legislação nacional que regulamenta a segurança contra incêndio 
em edifícios 

- Listar os equipamentos e sistemas que necessitam de ser instalados nos vários tipos de edifícios 

- Discriminar os edifícios que carecem de medidas de autoproteção 

- Especificar as medidas organizacionais que são aplicáveis aos vários tipos de edifícios no âmbito das 
medidas de autoproteção. 

 

DESTINATÁRIOS: 

Técnicos Responsáveis de SCIE acreditados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil que necessitem de 
renovar a acreditação. 

 

PROGRAMA:  

O Curso de Renovação de Técnico Responsável de Segurança contra Incêndio em Edifícios é caracterizado 
por uma componente teórica e é constituído pelos módulos de formação a seguir apresentados: 

 



Módulos Teórico/Práti
co 

Conteúdos Carga 
Horária 

Legislação de Segurança 
contra Incêndio em 
Edifícios 

Teórico 

- Regime Jurídico de SCIE – DL 220/2008 e 
DL 224/2015 

- Portarias e despachos complementares do 
RJ-SCIE 

- Utilizações-tipo 

- Classificação do risco de incêndio em 
edifícios 

3h 

Regulamento Técnico de 
Segurança contra 
Incêndio em Edifícios 

Teórico 

- Descrição geral do RT-SCIE 

- Equipamento e sistemas de SCIE 

- Medidas de autoproteção 

3h 

 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

O curso terá a duração total de 6 hora e decorrerá no dia 27 de novembro de 2020, das 9h00 às 12h00 e das 
14h00 às 17h00. 
 

NÚMERO MÁXIMO E MÍNIMO DE FORMANDOS 

Número mínimo de formandos: 15; Número máximo de formandos: 20 

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO:  

A avaliação do Curso assume a forma de um teste de conhecimentos escrito incidindo sobre os conteúdos 
ministrados na formação. O teste integra questões de escolha múltipla e questões de desenvolvimento e tem 
a duração máxima de 20 minutos. Durante o teste os formandos podem consultar os seus apontamentos e o 
manual (powerpoints) do curso, sendo que para efeitos da obtenção de aprovação é necessário obter um 
mínimo de 10 valores (numa escala de 0 a 20 valores). 
 

CUSTO DA FORMAÇÃO: 

Membro da Ordem dos Engenheiros: 250€ 
Não Membro: 325€ 
Inclui material pedagógico e certificado de formação. 
 


