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DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso de resgate tem sido alvo de grande procura, por força 

da necessidade que se instalar no mundo laboral. A boa 

vontade e a esperança não são o suficiente para evitarmos a 

existência de acidentes dentro dos espaços confinados. É 

importante que os planos de segurança, fichas de avaliação das 

tarefas e o planeamento, sejam feitos para cada intervenção, 

prevejam como é que se irá retirar o trabalhar em condições de 

segurança de um espaço confinado em caso de acidente. 

O resgatador só é um verdadeiro resgatador se conseguir em 

primeiro lugar olhar pela sua própria vida. 

Ser resgatador ou pertencer a uma equipa de resgate não é, 

nem pode ser visto, como uma atividade radical.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de espaços confinados; 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste curso é ministrar os conhecimentos e 

fornecer treino num ambiente realista de alto risco, para que os 

trabalhadores envolvidos em operações de resgate de vítimas 

ou que façam parte de equipas de resgate, fiquem habilitados a 

executar essas tarefas em total segurança. 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em espaços 

confinados. 

 21 Horas, dividido por 6h teóricas e 15h práticas. 
 

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de espaços confinados, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Introdução: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

Perigos e riscos da atividade de trabalhos em espaços 

confinados; 

Definição de acidente; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis; 
 

 Operações em espaços confinados e riscos associados: 

Métodos e técnicas e procedimentos para trabalhar em 

segurança em espaços confinados de alto risco; 

 Normas e regras específicas aplicáveis a espaços confinados 

de alto risco; 

 Planeamento de resgate em espaço confinado; 

 Controlo de atmosferas e deteção de gases; 

 Atitude e comportamento para a realização de operação de 

resgate e recuperação de vítimas; 

 Situações de emergência; 

 Constituição da equipa de resgate; 

 Atribuições e deveres do supervisor e do assistente de 

segurança (vigia). 
 

 Equipamentos para espaços confinados: 

Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de 

proteção individual, requisitos e limitações; 

 Aparelho respiratório de fuga e ARICA; 

 Tipos de instrumentos de deteção e medição de gases; 

 Seleção, calibração e teste dos aparelhos de medição de 

gases; 

 Meios e regras de comunicação no interior e com o exterior; 

 Seleção e utilização de ferramentas e outros meios de 

resgate adequados a cada situação concreta; 

 Dispositivos de comunicação e iluminação; 

 Meios e equipamentos de apoio no exterior; 

 Manutenção dos equipamentos; 

 Objetos proibidos. 
 

 Planeamento e execução: 

Elaboração de um plano de execução da tarefa; 
Plano de emergência; 
 

 Treino de entrada progressão e resgate: 

Preparativos para o resgate; 
Envergar e testar o aparelho respiratório; 
Preparação, teste e uso de instrumentos de medição de 
gases; 
Minimização de riscos usando LOTO; 
Ventilação do espaço; 

 

 

Comunicações. Procedimentos e teste de equipamentos; 

Preparação do supervisor e do vigia; 

Exercícios de entrada, progressão e saída em espaços 

confinados; 

Simulação de diversas situações de emergência; 

Utilização de sistemas de tripé e guincho, arneses e macas de 

resgate; 

Exercícios de resgate de vítimas em equipa na horizontal e 

vertical. 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 
 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 


