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ENQUADRAMENTO 

O Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e Segurança para Pessoal que Presta 

Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros enquadra-se no 

definido pela Diretiva nº 2012/35/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 

novembro de 2012, que altera a Diretiva nº 2008/106/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa ao nível mínimo de formação de marítimos. 

Enquadra-se ainda no Decreto-Lei n.º 34/2015 de 4 de Março, que transpõe para a ordem 

jurídica interna a referida Diretiva nº 2012/35/EU e no disposto na Regra V/2, parágrafos 4 e 5 

e na Secção A-V/2, parágrafos 1 e 2, da Convenção da OMI Sobre Normas de Formação, 

Certificação e de Serviço da Quartos para os Marítimos, de 1978, na sua forma emendada em 

Manila, 2010 (STCW 2010). 

 

OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

a) Desenvolver as capacidades dos formandos e criar as condições para que adquiram as 

competências profissionais, necessárias ao exercício de funções a bordo de navios de 

passageiros, em condições de segurança pessoal e coletiva;  

b) Capacitar os formandos com as competências profissionais necessárias ao acesso, nas 

condições legalmente previstas, ao certificado de controlo de multidões e ao certificado de 

segurança para tripulantes que prestem assistência direta aos passageiros; 

c) Estimular e contribuir para o aperfeiçoamento individual de modo a consolidar, alargar e 

aprofundar os conhecimentos teórico-práticos necessários à garantia da segurança a bordo 

dos navios; 

d) Contribuir para a melhoria das condições de segurança individual e coletiva em que se 

desenvolve a atividade profissional a bordo dos navios e embarcações. 

 

Objetivos específicos 

Os formandos que terminarem o curso com aproveitamento, deverão ter a capacidade de: 

1. Controlar uma multidão numa situação de emergência a bordo; 

2. Localizar os equipamentos essenciais de segurança e de emergência a bordo; 

3. Comunicar de forma eficaz com os passageiros durante uma emergência; 

4. Demonstrar o uso de meios de salvamento pessoais; 

5. Proceder em conformidade com os procedimentos de segurança e de emergência do navio. 
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POPULAÇÃO ALVO 

O Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e Segurança para Pessoal que Presta 

Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros tem por população 

alvo indivíduos maiores de 16 anos, que pretendam exercer uma atividade profissional a bordo 

de navios e aceder aos seguintes certificados de qualificação: 

- Controlo de multidões; 

- Certificado de segurança para tripulantes que prestem assistência direta aos passageiros. 

 

PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

Para admissão ao Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e Segurança para Pessoal 

que Presta Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros, o 

candidato deve obedecer aos seguintes requisitos: 

- Completar 16 anos de idade até à data prevista para final do curso; 

- Demonstrar possuir aptidão física e psíquica, exigida para o exercício de uma profissão a 

bordo de um navio de mar, comprovada por certificado emitido por médicos com a 

especialidade de medicina do trabalho reconhecida pela Ordem dos Médicos, de acordo com a 

legislação em vigor. 

- Possuir Certificado de Qualificação em Segurança Básica. 

 

CERTIFICAÇÃO 

A conclusão com aproveitamento do Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e 

Segurança para Pessoal que Presta Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados 

aos Passageiros dá direito a uma certidão, emitida pelo FOR-MAR ao formando e confere o 

direito a requerer, junto da Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos (DGRM), os Certificados de Qualificação seguintes: 

- Controlo de Multidões; 

- Segurança para Tripulantes que Prestem Assistência Direta aos Passageiros. 

 

DURAÇÃO DO CURSO 

O curso divide-se em quatro módulos e avaliação, tendo uma duração total de 16 horas. 

 

PLANO DE CURSO E CARGA HORÁRIA 
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O Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e Segurança para Pessoal que Presta 

Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros tem a duração de 

16 horas e desenvolve-se de acordo com o seguinte plano curricular: 

 

Conhecimento, compreensão, aptidão  
e demonstração de competências 

 

Carga Horária 

Introdução 1 

Controlo de Multidões 8 

Familiarização 1 

Segurança para Pessoal que Presta Assistência Direta aos 
Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros 

4 

Avaliação 2 

        TOTAL     16 horas 

 

A formação realiza-se normalmente em 2 dias consecutivos, mas podem verificar-se exceções, 

incluindo outros horários laborais ou pós-laborais.  

 

VALOR DE PARTICIPAÇÃO 

A frequência do Curso de Qualificação em Controlo de Multidões e Segurança para Pessoal 

que Presta Assistência Direta aos Passageiros nos Locais Reservados aos Passageiros, implica 

o pagamento do valor de 60 (sessenta) Euros. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do curso Controlo de multidões e segurança para pessoal que presta assistência 

direta aos passageiros nos locais reservados aos passageiros obedecerá aos seguintes critérios: 

1. Tendo por base o plano curricular do curso, as matérias da Introdução, Controlo de 

Multidões, Familiarização em Navios de Passageiros e Avaliação (1 hora) constituem o 

Módulo 1, e as matérias de Segurança para pessoal que presta assistência direta aos 

passageiros nos locais reservados aos passageiros e Avaliação (1 hora) constituem o 

Módulo 2, com as seguintes designações e respetiva carga horária: 
 

Módulo 1 - Controlo de multidões e familiarização em navios de passageiros – 11 H 

Módulo 2 - Segurança para Pessoal que Presta Assistência Direta aos Passageiros nos 

Locais Reservados aos Passageiros – 5 H 
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2. A avaliação dos formandos terá três componentes: 

 

a) Avaliação final de cada módulo, que inclui avaliação formativa e testes, cuja 

média aritmética terá que ser igual ou superior a 10 valores (na escala de 0 a 20 

valores) 
 

b) Prova de Desempenho da Aptidão Profissional (PDAP), composta por uma prova 

teórica, organizada da seguinte forma: 
 

b.1) A prova é composta por 2 módulos que são avaliados individualmente de 0 a 20 

valores. 

b.2) Cada questão correta tem um valor de 2. Cada questão errada ou não 

respondida tem o valor de 0. 

b.3) Para obter a aprovação na prova teórica, terá que responder, no mínimo, 

acertadamente a: 

Módulo 1 - Controlo de multidões e familiarização em navios de passageiros – 5 

questões, das 10 apresentadas (questões numeradas de 1 a 10)  

Módulo 2. Segurança para Pessoal que Presta Assistência Direta aos Passageiros nos 

Locais Reservados aos Passageiros – 5 questões, das 10 apresentadas (questões 

numeradas de 11 a 20) 
 

b.4) Sempre que a classificação obtida nesses mesmos módulos seja inferior a 8 
valores, o formando é considerado reprovado na prova. 
 
b.5) Se a classificação obtida em um ou mais módulos da prova escrita for igual a 8 
ou 9 valores, o formando tem a possibilidade de realizar uma prova oral no módulo 
ou módulos em que obteve esta classificação negativa, sendo considerado aprovado 
se a média entre a prova escrita e a prova oral (prova teórica=prova escrita + prova 
oral) em cada módulo for igual ou superior a 10 valores.  
 
b.6) A classificação final da PDAP será apurada pela seguinte fórmula: 

 

CFPDAP-CM = Média das 2 classificações obtidas nos módulos 1 e 2 da prova teórica, 

arredondada à unidade, apenas quando todas as classificações forem iguais ou 

superiores a 10 valores (na escala de 0 a 20 valores).  

 

c) Assiduidade não inferior a 90% 

 

3. A classificação final do curso será expressa de forma quantitativa, numa escala de 0 a 

20 valores, sendo o formando considerado aprovado quando obtiver nota igual ou 

superior a 10 valores em cada módulo e nota igual ou superior a 10 valores na PDAP. 

 

4. A Classificação final do curso obtida corresponde à média aritmética da classificação 

dos módulos (50%) e da PDAP (50%). 
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