Workshop ACÇÃO DE FORMAÇÃO Curso

Coordenação de Segurança
em Projecto e Obra
DESTINATÁRIOS:
Profissionais das áreas de arquitectura, engenharia, construção civil e fiscalização de obras, técnicos
superiores e técnicos de segurança (nível IV e VI), consultores e todos os que necessitem da especialização
para o exercício da função de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.
OBJECTIVOS:
Adquirir conhecimentos essenciais, conhecer as ferramentas necessárias e desenvolver competências para
o exercício da coordenação de segurança em projecto e obra de construção civil. No final, o formando
conhecerá a legislação aplicável e as obrigações e deveres para a prática da actividade, saberá quais os
procedimentos a desenvolver para o exercício de função de coordenador de segurança e conseguirá validar
e monitorizar a implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra.
PROGRAMA:
- Legislação aplicável ao exercício da coordenação de segurança.
- Obrigações e deveres legais do coordenador de segurança.
- Responsabilidade criminal em caso de acidente na obra.
- Estrutura do PSS (Plano de Segurança e Saúde) em fase de projecto.
- Avaliação e prevenção dos riscos profissionais em obra.
- Procedimentos para actividades com riscos especiais.
- EPI (equipamentos de protecção individual de segurança) adequados às actividades de construção civil.
- EPC (equipamentos de protecção colectiva de segurança) em obra.
- Desenvolvimento do PSS em obra (plano de sinalização; plano de comunicação; plano de estaleiro; plano
de circulação; plano de emergência).
- Comunicação prévia de abertura de estaleiro.
- Conteúdo da formação de acolhimento de segurança em obra.
- Registos a ter em obra.
- Auditorias documentais ao PSS.
- Auditorias de verificação das condições de segurança no estaleiro.
- Relatório de obra.
- Exercícios: análise para validação de um desenvolvimento de PSS em obra – elaboração de check list
para auditoria em obra.
FORMADOR:
Eng.º Paulo Ferreira (Engenheiro Civil. Técnico Superior de SHST-CAP 5. Formador certificado pelo IEFP.)
CARGA HORÁRIA E CALENDARIZAÇÃO:
42 horas
De 10 a 27 de Maio
De 2.ª a 5.ª Feira, das 19h00 às 22h30
INSCRIÇÃO:
360 € (Isento de IVA, ao abrigo do n.º 14 do artigo 9.º do CIVA.)
Pagamento na totalidade no início do curso ou em 2 prestações de 180 €
(1.ª prestação até 10 de Maio; 2.ª prestação até 24 de Maio.)
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