Workshop Fundamentos Avançados de SCIE
Funchal | 8 de novembro de 2019

Programa__
Os regulamentos são muito importantes, mas tão importante como conhecê-los é saber a razão de ser das exigências
regulamentares. Neste workshop de um dia, a realizar em Funchal a 8 de novembro, irão ser abordados vários aspetos
técnicos e científicos que estão subjacentes às exigências regulamentares da SCIE, como a fenomenologia da
combustão, termodinâmica em situação de incêndio, os fluxos de evacuação, os fatores comportamentais, a química
da extinção, entre outros. A abordagem será eminentemente prática, sendo feitos várias demonstrações com fogo.
Estes conhecimentos são particularmente em situações que não seja possível cumprir o RT-SCIE na íntegra, ajudando
a escolher e a fundamentar a medidas compensatórias.

Formador__
Será formador Paulo Ramos que tem licenciatura e mestrado pré-Bolonha em Arquitetura e uma pósgraduação em Proteção Contra Incêndios em Edifícios. Atualmente está a fazer doutoramento em
Engenharia de Segurança ao Incêndio em Coimbra. É projetista de SCIE há mais de dez anos, tendo sido
técnico responsável de mais de trezentos projetos de SCIE e MAP, em Portugal, Angola, Argélia e França.

Onde e quando__
Local | Sede da Quartel dos Bombeiros Municipais do Funchal, Avenida Calouste Gulbenkian, 9000-011 Funchal
Data | 8 de novembro, das 9h30 às 13h e das 14h30 às 18h (almoço livre)

Sobre a SFPE Portugal__
A SFPE (Society of Fire Protection Engineers) é uma associação global fundada em 1950 nos EUA, contando com mais
de 4.600 sócios em 74 países, com 29 delegações internacionais. Na Europa está presente em Espanha, França, Israel,
Itália, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido, Sérvia, Suécia e, desde 2017, também em Portugal. Faça-se sócio e
tenha um desconto adicional.

Inscrição__
Inscrição feita online em www.sfpe.pt
A inscrição inclui o envio digital da documentação e do certificado de participação
Sócio Efetivo da SFPE Portugal | 40 €
Sócio Observador da SFPE Portugal | 70 €
Membros OA, OE, OET ou APSEI | 100 €
Outros | 150 €
Organização
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