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DESIGNAÇÃO DA FORMAÇÃO 

S04 – Segurança e Saúde na Metalomecânica. 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

(862) Segurança e Saúde no Trabalho 

OBJETIVOS 

No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: 

• Dominar os conceitos fundamentais relativos à segurança e saúde no trabalho; 
• Conhecer o principal enquadramento legal no domínio da segurança e saúde no trabalho; 
• Conhecer os principais riscos para a segurança e saúde inerentes à atividade de metalomecânica e saber implementar 

as medidas de prevenção e proteção adequadas. 

DESTINATÁRIOS 

Indivíduos do sexo masculino ou feminino, maiores de 18 anos, que desenvolvam atividades na metalomecânica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

No final da ação de formação os formandos deverão reconhecer a importância da segurança e saúde no trabalho e contribuir 
ativamente para a redução de acidentes e doenças profissionais no seu posto de trabalho. 

No final da ação de formação os formandos deverão saber identificar os riscos profissionais e adotar medidas de prevenção e 
proteção que permitam a sua redução ou eliminação, tendo em conta os diferentes contextos de trabalho: 

• Movimentação manual de cargas; 
• Equipamentos de movimentação de cargas; 
• Riscos físicos (iluminação, ambiente térmico, ruído, vibrações, radiações); 
• Exposição a gases e poeiras; 
• Manuseamento de substâncias perigosas; 
• Utilização de máquinas e equipamentos de trabalho; 
• Segurança contra incêndios e outras emergências; 
• Trabalho em espaços confinados. 

A formação da componente teórica e de prática simulada é lecionada em sala. 

No final da formação será realizado um exame teórico com vista a avaliar as competências adquiridas durante a ação de 
formação.  
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DATA 

24 de Setembro de 2018 

HORÁRIO 

Pós-laboral: Segunda a Sexta: 18h – 21h 

Laboral: Segunda a Quarta: 9h – 18h 

 

NOTA: Aquando da inscrição deverá colocar no e-mail o horário que pretende fequentar. 

DURAÇÃO 

14 horas * 

PREÇO (A ESTE VALOR ACRESCE IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR) 

100€ 

LOCAL 

Gafanha da Nazaré 

CONTACTOS  

 

Pax Neves Rocha 
pax.rocha@mws-group.pt 
telf.: (+351) 910718462 

OBSERVAÇÕES 

* A duração poderá ser ajustada à medida da experiência do cliente, e está aberta a possibilidade de incrementar ou retirar horas 
de formação em função das suas necessidades. 

A MWS reserva-se o direito de alterar as datas por questões logísticas, garantindo que os inscritos serão devidamente 
informados. 

No caso de a MWS adiar o início do curso, os participantes que mantenham o interesse em frequentar o mesmo, deverão 
manifestar a sua intenção por escrito e mencionando a nova data para, training@mws-group.pt. 
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