STCW
FORMAÇÃO

CURSO DE

SEGURANÇA BÁSICA

OBJETIVOS
(De acordo com o definido no DL nº 34/2015 de 04 março, que transpôs para a ordem jurídica interna a Dir. nº 2012/35/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho de 21 novembro 2012, que altera a Dir. nº 2008/106/CE, do PE e do Conselho de 19 novembro 2008, relativa ao
nível mínimo de formação de marítimos, e procede à regulamentação da aplicação das Emendas de Manila ao anexo à Convenção
Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos de1978, com especial incidência
para a certificação dos marítimos; no definido pelo art.º nº 44º da Portaria nº 253/2016 de 23 setembro; e no disposto na Regra VI/1 e
na Secção A-VI/1, da Convenção Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos,
de 1978, na sua forma emendada em Manila, 2010 - STCW 2010).

Com a frequência deste curso, pretende-se:
Desenvolver as capacidades dos formandos e criar as condições para que adquiram as competências profissionais
necessárias para a execução de uma profissão a bordo de navios de mar em condições de segurança pessoal e coletiva;
Capacitar os formandos com as competências profissionais necessárias ao acesso ao certificado de segurança,
básica nas condições legalmente previstas,
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;
Contribuir para a melhoria das condições de segurança individual e coletiva em que se desenvolve a atividade profissional
a bordo dos navios e embarcações.
DESTINATÁRIOS E PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO
Se pretende exercer uma atividade profissional a bordo de navios, frequentar este curso, e aceder ao certificado
de “Segurança básica”, deve obedecer aos seguintes requisitos:
Completar 16 anos de idade até à data prevista para o final do respetivo curso;
Possuir Certificado médico para marítimos, de acordo com a legislação em vigor.
O curso será ministrado em língua Portuguesa.

PLANO DE CURSO E CARGA HORÁRIA
O curso tem a duração de 100 horas, com quatro módulos, desenvolvendo-se de acordo com o seguinte plano curricular:

Carga hóraria

M ódulos

Teórica

Prática

Total

Segurança marítima – técnicas pessoais de sobrevivência
(de acordo com as Tabelas A-VI/1-1 da Convenção STCW e Emendas)

10

15

25

Prevenção e combate a incêndios em embarcações
(de acordo com as Tabelas A-VI/1-2 da Convenção STCW e Emendas)

10

15

25

Primeiros socorros básicos a bordo
(de acordo com as Tabelas A-VI/1-3 da Convenção STCW e Emendas)

15

10

25

Conduta responsável a bordo
(de acordo com as Tabelas A-VI/1-4 da Convenção STCW e Emendas)

22

3

25

100 horas
(Para informações sobre datas e horários de realização do curso, pf contacte um dos Polos do FOR-MAR.)
VALOR DE PARTICIPAÇÃO
Valor em vigor em jan2019.
170,00€ Ao inscrever-se, pf confirme o valor de participação.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos formandos (numa escala de 0 a 20 valores) terá três componentes:
i. Avaliação final de cada módulo, que inclui avaliação contínua, formativa e testes
ii. Prova de Desempenho da Aptidão Profissional (PDAP) - prova teórica
iii. Assiduidade não inferior a 90%, sendo que a assiduidade nas sessões práticas dos módulos terá que ser de 100%
A Classificação final do curso corresponde à média aritmética da classificação dos módulos e da PDAP, sendo o
formando considerado aprovado quando obtiver nota igual ou superior a 10 valores em cada módulo, nota igual
ou superior a10 valores na PDAP, e cumprir os critérios de assiduidade estabelecidos.
CERTIFICAÇÃO
A conclusão com aproveitamento do Curso de Qualificação em Segurança Básica dá direito a uma certidão emitida
pelo FOR-MAR ao formando, a qual confere o direito a requerer junto da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM), o Certificado de Qualificação em Segurança Básica.
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Polo de Figueira da Foz
Porto de Pesca da Figueira da Foz, Ed. Central Docapesca
Cabedelo, 3090-661 Figueira da Foz
Tel.: 233 433 220 Tlm.: 963 386 764 Fax: 233 421 673
E-mail: figueira@for-mar.pt
Polo de Nazaré
Porto de Abrigo, Caixa Postal nº 19
2450-075 Nazaré
Tel.: 262 553 993 Tlm.: 963 386 271
E-mail: nazare@for-mar.pt

Inscrições Abertas
www.for-mar.pt
Polo de Lisboa
Av. Brasília, Edifício FOR-MAR, Pedrouços
Apartado 78, 1495-999 Algés
Tel.: 213 037 100
E-mail: lisboa@for-mar.pt
Polo de Olhão
Av. Operários Conserveiros, Edifício FOR-MAR
Doca Nova de Pesca
Apartado 1004, 8701-905 Olhão
Tel.: 289 702 649
E-mail: olhao@for-mar.pt
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Polo de Matosinhos
Edifício Docapesca, Porto de Pesca
Apartado 2311, 4451-901 Matosinhos
Tel.: 229 397 110 Tlm.: 963 386 800
E-mail: matosinhos@for-mar.pt

