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CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
Atualização em Segurança Básica 
 

Para marítimos: 
- Que possuam um certificado de qualificação em segurança básica, emitido 
aos marítimos após 1 de janeiro de 2002  
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ENQUADRAMENTO 

O Curso de Atualização em Segurança Básica, 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, e 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. 

Adicionalmente, segue as disposições apresentadas na Circular DGRM n.º 25 de 29 de Janeiro 

de 2016. 

Conforme disposto, os marítimos que possuam um certificado de qualificação em segurança 

básica emitido após 1 de janeiro de 2002, deverão frequentar com sucesso o curso de 

atualização de segurança básica, para garantir a continuidade das suas competências, em 

conformidade com o exposto na Secção A-VI/1, parágrafo 3, e nas tabelas A-VI/1-1 e A-VI/1-2, 

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, em 

condições de segurança pessoal e coletiva; 

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

condições legalmente previstas, à revalidação do certificado de segurança básica; 

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 garantida a 

continuidade da capacidade de: 

1. Sobreviver no mar em caso de abandono do navio; 

2. Minimizar o risco de incêndio e manter um estado de prontidão para responder a situações 

de emergência envolvendo fogo; 

3. Combater e extinguir incêndios. 
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POPULAÇÃO ALVO 

O Curso de Atualização em Segurança Básica, tem por população alvo os marítimos que: 

- Possuam um certificado de qualificação em segurança básica, emitido aos marítimos após 1 

de janeiro de 2002; 

e que pretendam revalidar o seu Certificado de Qualificação em Segurança Básica. 

 

PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

Para admissão ao Curso de Atualização em Segurança Básica, o candidato deve obedecer aos 

seguintes requisitos: 

- Possuir um Certificado de Qualificação em Segurança Básica emitido aos marítimos após 1 de 

janeiro de 2002; 

Estar embarcado em: 

a) Navio de mar, ou 

b) Navio de pesca registado na pesca costeira ou do largo, ou 

c) Navio do tráfego local de passageiros ou rebocador, ou 

d) No caso de não marítimos, a bordo de navios de passageiros (longo 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, ou, na sua falta, 

por médicos em serviço nos centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (artigo 17, 

parágrafo 2, do Decreto-Lei nº 280/2001, de 23 de Outubro). 

Sempre que o marítimo tenha a cédula suspensa, deverá fazer o levantamento da suspensão 

da inscrição marítima e só depois frequentar a ação de Atualização em Segurança Básica. 

 

CERTIFICAÇÃO 

A conclusão com aproveitamento do Curso de Atualização em Segurança Básica 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), a revalidação do 

respetivo Certificado de Qualificação em Segurança Básica. 

 

DURAÇÃO DO CURSO 

O curso divide-se em três módulos e avaliação, tendo uma duração total de 24 horas (3 dias). 
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

As sessões teóricas do Curso de Atualização em Segurança Básica poderão ser realizadas em 

sala de aulas comum, com recurso a equipamentos audiovisuais, nomeadamente um projetor 

de imagem e vídeo. As sessões práticas da formação em técnicas de sobrevivência pessoal 

serão realizadas em piscina ou meio aquático natural, recorrendo a meios de salvamento 

específicos.  

As sessões práticas da formação em prevenção e combate a incêndios serão realizadas em 

instalações especiais, com recurso a equipamentos específicos, incluindo aparelhos de 

respiração, mangueiras, agulhetas e extintores. 

 

PLANO DE CURSO E CARGA HORÁRIA 

O Curso de Atualização em Segurança Básica, tem a duração de 24 horas (3 dias) e 

desenvolve-se de acordo com o seguinte plano curricular: 

 

Conhecimento, compreensão, aptidão  
e demonstração de competências 
 

Carga Horária 

Introdução 1 

Técnicas de sobrevivência pessoal 9 

Técnicas de prevenção e combate a incêndios 12 

Avaliação 2 

        TOTAL     24 Horas 

 

A formação realiza-se normalmente em 3 dias consecutivos, mas podem verificar-se exceções, 

incluindo outros horários, laborais ou pós-laborais. 

 

VALOR DE PARTICIPAÇÃO 

A frequência do Curso de Atualização em Segurança Básica implica o pagamento do valor de 

90 Euros. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do curso Atualização em Segurança Básica obedecerá aos seguintes critérios: 

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

Sobrevivência Pessoal e Avaliação (1 hora) constituem o Módulo 1, e as matérias de 

Técnicas de Prevenção e Combate a Incêndios e Avaliação (1 hora) constituem o 

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

 

Módulo 1 - Técnicas de Sobrevivência Pessoal – 11 H 

Módulo 2 - Técnicas de Prevenção e Combate a Incêndios – 13 H 

2. A avaliação dos formandos terá três componentes: 

 

a) Avaliação final de cada módulo, que inclui avaliação formativa, contínua 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 - Técnicas de Sobrevivência Pessoal – 5 questões, das 10 apresentadas 

(questões numeradas de 1 a 10)  

Módulo 2. Técnicas de Prevenção e Combate a Incêndios – 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. 
 
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: 
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CFPDAP-ASB = 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 final não inferior a 90%, sendo que a assiduidade nas sessões 

práticas de ambos os módulos terá que ser de 100% 

 

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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FOR-MAR - Lisboa (Sede) 

Av. Brasília - Edifício FOR-MAR - Pedrouços, 1400-038 Lisboa 

Tel: 213037100    Email: formacao@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 38 69'60.85 N, -9 22'46.09 W 

FOR-MAR - Viana do Castelo 

Av. do Atlântico, 4900–348 Viana do Castelo 

Tel: 258808600  Email: viana@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 41 41'35.65 N, -8 50'36.67 W 

FOR-MAR - Póvoa de Varzim/Vila do Conde 

Av. Infante D. Henrique,  4480-670 Vila do Conde 

Tel:  252614890  Email: conde@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 41 21'30.82 N, -8 45'22.73 W 

FOR-MAR – Matosinhos 

Docapesca - Porto de Pesca,  4450-155 Matosinhos 

Tel: 229397110   Email: matosinhos@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 41 11'2.41 N, -8 41'44.91 W 

FOR-MAR – Ílhavo 

Rua D. Manuel Trindade Salgueiro,  3830-055 Ílhavo 

Tel: 234325000  Email: ilhavo@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 40 36'32.39 N, -8 40'24.06 W 

FOR-MAR - Figueira da Foz 

Porto de Pesca Figueira da Foz - Ed. Central Docapesca 

Cabedelo,  3090 - 661 Figueira da Foz 

Tel: 233433220   Email: figueira@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 40º 08’.465 N, -8º 51’.453 W 

FOR-MAR – Peniche 

Rua Escola de Pesca, 7  2520-621 Peniche 

Tel: 262782689   Email: peniche@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 39 21'39.77 N, -9 22'24.25 W 

FOR-MAR – Sesimbra 

Vila Pinto Argéis - Apartado 63,  2979-909 Sesimbra 

Tel: 212280760   Email: sesimbra@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 38 26'37.63 N, -9 5'44.87 W 

FOR-MAR – Olhão 

Apartado 1004,  8700-913 Olhão 

Tel: 289702649   Email:  olhao@for-mar.pt 

Coordenadas GPS: 37 1'42.76 N, -7 495266 W 
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