
Curso | Matriz de Comando de SCIE 

Online  
26 de novembro de 2020 

9h-13h 
 

27 de novembro de 2020 
14h-18h 

 

 

Curso em duas sessões online, sobre a elaboração da matriz de comando de SCIE. O curso terá uma componente 

teórica/expositiva, cujos conhecimentos serão consolidados através de trabalhos práticos e estudo de caso.  O curso e 

toda a documentação será em português. 

Formadores__ 

Ferreira de Castro é Engenheiro Eletrotécnico, licenciado pelo Instituto Superior Técnico. Tem mais de 30 anos de 

experiência de projeto, consultoria e formação de segurança. No decurso da sua carreira profissional foi assistente 

universitário, gerente de empresas e ocupou vários cargos importantes em entidades envolvidas no sector da segurança e da 

proteção civil, tendo sido um dos membros da comissão que elaborou o atual regulamento de SCIE. 

 

Marco Miguel é Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Pós-

graduado em Energia e Gestão do Ambiente pela Universidade de Aveiro. Foi gestor de projetos na área da eletrónica e 

telecomunicações antes de ser técnico superior de Segurança Contra Incêndio em Edifícios na ANEPC no CDOS do Porto, CDOS 

de Lisboa e serviços centrais, além de docente do ensino superior até 2015. Atualmente é projetista e consultor de segurança 

contra incêndio em edifícios, sendo simultaneamente formador especialista em diversos cursos na área e coordenador de 

grupo de trabalho na comissão de normalização da CT46. É autor de livros e artigos técnicos sendo também orador convidado 

em diversos eventos do setor. É sócio fundador e membro da direção da SFPE Portugal. 

Programa__ 

Módulo I | Conceitos e aplicabilidade da matriz de comando __ Módulo II | Conceção dos princípios da matriz de 

comando __ Módulo III | A complexidade versus simplicidade da matriz de comando __Módulo IV | Aplicabilidade 

da matriz de comando no projeto baseado no desempenho 

Inscrição__ 

Inscrição feita online em www.sfpe.pt 

Sócio Efetivo da SFPE Portugal | 40 € (São efetivos os sócios que estão inscritos na SFPE Portugal e na SFPE internacional) 

Sócio Observador ou Sócio Estudante da SFPE Portugal | 80 € 

Membros OA, OE, OET ou APSEI | 120 €  

Outros | 150 € 

 

Organização  
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