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CURSO  
 

ATUALIZAÇÃO SOBRE  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE COMBATE 

A INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 
 

 

9 E 10 DE MAIO DE 2016 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - FARO 

 

 

PREÇOS 

Normal 170€ 

Membro 
Aderente 
ANQIP, 
Membros 
das Ordens 
Profissionais 

150€ 
Membro 
Efetivo 
ANQIP 

125€ Estudante 90€ 
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OBJETIVOS DO CURSO 

Atualizar conhecimentos teóricos e práticos relativos ao dimensionamento hidráulico de 

sistemas de combate a incêndios, de acordo com a revisão em curso da legislação de 

SCIE e as novas Notas Técnicas da ANPC. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

O Decreto-Lei n.º220/2008, de 12 de novembro, (Regime Jurídico da Segurança contra 

Incêndios em Edifícios), e da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro (Regulamento 

Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios), definiram a obrigatoriedade de 

instalação de diversos sistemas hidráulicos de combate a incêndios em edifícios de 

diversos tipos. 

Estes diplomas, contudo, não abrangem o dimensionamento hidráulico destes sistemas 

nem fornecem a base necessária para esse dimensionamento. 

Esta situação, contudo, está a ser alterada através da revisão dos diplomas legais (DL 

224/2015, de 9 de Outubro, e diversas Notas Técnicas da ANPC), pelo que se torna 

importante desenvolver ações de formação neste domínio, para habilitar os técnicos do 

sector com os conhecimentos necessários para um correto dimensionamento hidráulico 

dos sistemas. 

É este o objetivo do presente curso, coordenado pela ANQIP, que desenvolve sessões 

de índole teórica e aplicações a caso práticos. O curso inclui a disponibilização e 

demonstração de “software” de cálculo (APTA) para redes de sprinklers e redes húmidas. 

 

PROGRAMA 

- Introdução; 

- Análise das recentes alterações legislativas e Notas Técnicas da ANPC; 

- Meios de primeira intervenção. Redes de incêndio do tipo carretel; 

- Meios de segunda intervenção. Redes com bocas tipo teatro. Redes secas e húmidas; 

- Dimensionamento de sistemas fixos de extinção automática. Sprinklers e sistemas de 

cortina de água; 

- Aplicação de software. Demonstração; 

- Sessões práticas. 

 

DESTINATÁRIOS  

Técnicos Superiores e Técnicos. 

 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

O curso terá a duração total de 14 horas. 

As sessões decorrerão durante os dias (9 e 10 de maio de 2016) em horário laboral. 

 

FORMADORES 

- Prof.º Armando Silva Afonso, Professor da Universidade de Aveiro e Presidente da 

Direção da ANQIP 

- Eng.º Paulo Gomes, Diretor Executivo da APTA 


