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Gostavas de prever catástrofes ou planear ações de socorro e assistência a pessoas e bens
em risco? O curso profissional de Técnico de Proteção Civil é para ti.

Aprende a salvar vidas na Gustave Eiffel

Conhece algumas das empresas
onde podes realizar o teu estágio e,
quem sabe, vir a trabalhar um dia: 
› Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas;
› Serviço Municipal de Proteção Civil da Amadora
› Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures
› Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais
› Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa
› Junta de Freguesia de Agualva
› Cruz Vermelha Portuguesa –delegação Amadora

www.gustaveeiffel.pt

Com este curso da Escola Profissional
Gustave Eiffel (EPGE) do Lumiar - Lisboa,
poderás trabalhar em gabinetes de proteção
civil a nível municipal, distrital ou nacional;
ingressar em gabinetes desta área, públicos

ou privados, em empresas de segurança e
ainda em serviços de consultoria e
formação. O curso profissional de Técnico de
Proteção Civil dá-te equivalência ao ensino
secundário e um certificado de qualificação
de nível 4 (níveis segundo o Quadro Nacional

Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil

de Qualificações). Eduardo Cabrita, turma
312 do 3º ano, escolheu este curso “pelo
gosto da área do socorro e de apoio à
população”. Já em época finalista, Eduardo
explica que o que mais lhe agrada são as
disciplinas específicas do curso: “são as que
me mantém em maior contacto com a área
da proteção civil e gosto igualmente
das oportunidades geradas pela escola,
nomeadamente participações em
seminários,  em exposições e aulas
práticas”.
Durante os 3 anos de formação do curso, os
alunos desenvolvem conhecimentos em
áreas como informática, proteção civil, meio
ambiente, relações públicas, gestão e
planeamento, tecnologias e processos. Na
componente mais prática, há ações de
conhecimento de áreas protegidas,
simulação de evacuação de locais, aulas de
socorrismo, visitas de estudo, exercícios de
avaliação de riscos em certas zonas, entre
outras atividades. No final, terás que
elaborar uma Prova de Aptidão Profissional
(PAP), onde deverás aplicar os
conhecimentos e competências adquiridos
ao longo do curso.
Ana Rosa, da mesma turma que Eduardo,
prefere os exercícios de “salvamento e
desencarceramento e o suporte básico de
vida”. Escolheu este curso pelo tipo de
assuntos, que lhe interessavam e porque é o
que quer fazer no futuro. “Gostava de poder
aprender mais sobre este curso e seguir
para o ensino superior, depois ir trabalhar
nesta área para a minha terra [Cabo
Verde]”, disse a aluna.
Eduardo também pretende trabalhar na área

da proteção civil: “numa área em que
consiga manter o contacto com a
população, nomeadamente sensibilização,
não pondo de lado a vertente do
planeamento que tem a vantagem de
colaborar com as mais variadas equipas ou
a vertente das operações que envolve um
contacto com outras equipas operacionais
e com a população”. Desta forma, afirma:
“ficaria satisfeito se viesse a trabalhar em
qualquer uma das três vertentes da
proteção civil”.
João Fonseca, turma 338 do 2º ano,
escolheu o curso de Técnico de Proteção
Civil porque achou “de todos, que era o mais
interessante e cativante”. Na carreira
profissional, gostaria de seguir enfermagem
e entrar no INEM, explica: “sei que não tem
muito a ver com o curso mas de alguma
forma ajudou-me a escolher o queria seguir
e o objetivo é o mesmo: salvar vidas e esse
é o meu sonho”.

Aula prática de Salvamento em
grande ângulo: Nesta aulas eles
aprendem a utilizar o material e a
efetuar as técnicas de salvamento
e grande ângulo para o
salvamento de vitimas.

Aula prática de Extinção de Incêndios: Esta aula prática de extinção de incêndios com
mangueiras e agulhetas, com extintores de ABC e pó químico e uma simulação de
busca e salvamento de uma vitima em espaço confinado com fumo e ás escuras. 

Visita de estudo ao Serviço Municipal de Mafra
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Prosseguimento de estudos na mesma área
técnica - Curso de Especialização Tecnológica
No próximo mês, a EPGE em parceria com o Instituto
Superior de Educação e Ciências (ISEC) irá iniciar o
Curso de Especialização Tecnológica de Proteção
Civil e Socorro. Esta formação pós-secundária,
confere uma habilitação de nível 5 e decorrerá
durante 3 períodos letivos, nas instalações do ISEC,
Lumiar (Lisboa) e na EPGE do Entroncamento.


