Acção de Formação CURSO Workshop

Projecto de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios
- 1.ª e 2.ª categoria de risco DESTINATÁRIOS:
Arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros civis e engenheiros técnicos, profissionais da área de
construção civil, coordenadores de projecto, responsáveis pela direcção e fiscalização de obra, técnicos
municipais e público em geral com motivação para o tema.
OBJECTIVOS:
Conhecer o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e a sua relação com os projectos de
arquitectura e especialidades. No caso específico dos arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros civis
e engenheiros técnicos, pretende-se que fiquem aptos a elaborar projectos de segurança contra incêndios
em edifícios de 1.ª e 2.ª categoria de risco.
PROGRAMA:
01. Enquadramento legal:
- Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (Decreto-Lei n.º 220/2008,
de 12 de Novembro, e actualizações).
- Regulamento técnico (Portaria n.º 1532/2008, 29 de Dezembro).
- Regime de credenciação de entidades (Portaria n.º 64/2009, de 22 de Janeiro).
- Critérios técnicos para a determinação da densidade de incêndio modificada.
- Regulamento do funcionamento do sistema informático (Portaria n.º 610/2009, de 8 de Julho).
02. Definições:
- Categoria de risco; efectivo; efectivo de público; estabelecimento; local de risco; recintos;
utilização-tipo.
03. Identificação das UT:
- Definição, caracterização e classificação.
04. Local de risco e categorias de risco.
05. Autores de projecto, coordenadores, manutenção e quadro sancionatório.
06. Condições de SCIE:
- Condições exteriores comuns; comportamento ao fogo, isolamento e protecção; evacuação;
instalações técnicas; equipamentos e sistemas de segurança; autoprotecção.
07. Fiscalização.
08. Simbologia.
09. Elementos do projecto de SCIE.
10. Compatibilização da SCIE com as restantes especialidades (estruturas, AVAC, térmica e acústica).
11. Medidas de Autoprotecção: âmbito de aplicação.
12. Caso de estudo: projectos de SCIE de edifício de comércio e habitação.
FORMADORA:
Arq.ª Marlene Roque (Projectista de SCIE. Formadora certificado pelo IEFP.)
CARGA HORÁRIA E CALENDARIZAÇÃO:
18 horas
29, 30 e 31 de Março
6.ª Feira, das 18h30 às 22h30, e Sábado e Domingo, das 10h00 às 18h30
INSCRIÇÃO:
160 € (Isento de IVA, ao abrigo do n.º 14 do artigo 9.º do CIVA.)

Agradecemos o vosso apoio ao projecto ARQCOOP. Obrigado!

