PLANO DE FORMAÇÃO SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 1º TRIMESTRE

A capacidade de uma organização para aprender, e traduzir rapidamente essa
aprendizagem em acção é a vantagem competitiva decisiva.
Jack Welch

PLANO DE FORMAÇÃO 2018
CALENDARIZAÇÃO 1º TRIMESTRE

Refª

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

OBJECTIVOS

Data de
Valor
Realização
Individual
Lisboa e Porto

1

Segurança e Higiene no Trabalho para Representante do Empregador e
Trabalhador Designado

36h

A dquirir o s co nhecimento s de legislação
de Segurança e Higiene no Trabalho e as
co mpetências
necessárias
à
identificação de risco s pro fissio nais e as
técnicas de prevenção que permitam ao
empregado r, trabalhado r designado na
empresa o u ao interlo cuto r co m o
prestado r de serviço s externo s, o
desenvo lvimento
da
po lítica
de
prevenção na empresa.

2

Segurança Contra Incêndios em Edifícios, Medidas de Auto Protecção

14h

Saiba
co mo
as
medidas
de
auto pro tecção
pro tegem
o
seu
patrimó nio , o s recurso s humano s,
materiais e tecno ló gico s.

8h

Identificar o s risco s asso ciado s à
mano bra de equipamento s mó veis de
mo vimentação de cargas, em co ndiçõ es
de segurança para o pró prio e para
terceiro s.

7h

Qual a importância da Segurança e
Saúde do Trabalho. O que são riscos
profisssionais. Saber identificar os
que estão presentes na actividade
e a adoptar comportamentos
seguros. Identificar meios de
protecção colectiva e individual.

26 Fev.
(Realização
Garantida em
Lisboa)

60 €

20 Fev.
9 Março
(Realização
Garantida em
Lisboa)

130 €

21 Fev.
22 Ma rço

50 €

3

4

Segurança na Operação de Máquinas (Empilhadores, Gruas…)

Segurança no Trabalho, Prevenção de Riscos Profissionais

5

Prevenção e Combate a Incêndios, 1ª intervenção

7h

Co nhecer a fo rma co mo um incêndio
surge e pro gride. Saber co mo utilizar
co rrectamente o extinto r, dar o alarme e
alerta de fo rma eficaz.

6

Procedimentos de Evacuação

4h

Realizar a evacuação de pesso as em
co ndiçõ es de segurança, num cenário de
emergência.

26 Fev.a 12
Ma rço
(2ª e 3ª fei ra s )

240 €

12 e 13 Ma rço

120 €

Pa ra Grupos

Refª

7

8

9

10

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Primeiros Socorros, Formação Base (inclui SBV Acreditado pelo INEM)

Primeiros Socorros, Formação Actualização

Implicações do Trabalho por Turnos na Saúde dos Trabalhadores

Prevenção do Consumo de Álcool e Drogas em Meio Laboral

OBJECTIVOS

14h

Ser capaz de aplicar as medidas de
primeiros socorros que contribuam
para minimizar as consequências
adversas
na
saúde
dos
trabalhadores vítimas de acidentes
e/ou de doença súbita no local de
trabalho.

Data de
Valor
Realização
Individual
Lisboa e Porto
15 e 16 Fev.
23 e 24 Março
(Realização
Garantida em
Lisboa)

120 €

7h

Refrescar
co nhecimento s
e
co mpetências adquiridas no curso de
fo rmação base. Respo nder a situaçõ es
de do ença súbita o u vítimas de
acidentes até à chegada de so co rro
especializado .

14 Ma rço

60 €

4h

Co nhecer o co nceito e requisito s legais
a cumprir pelo empregado r e seus
representantes, na o rganização do
trabalho po r turno s. Co nhecer o s efeito s
do trabalho po r turno s e no cturno , no
o rganismo .

8 Ma rço

50 €

4h

Sensibilizar o s participantes para a
necessidade de implementação de
estratégias de prevenção , dissuasão ,
co ntro lo e co mbate ao co nsumo de
álco o l e dro gas . Dar a co nhecer o
regulamento de co ntro lo de álco o l e
dro gas da empresa.

14 Ma rço

50 €

A Ecosaúde reserva-se o direito de adiar ações que não reúnam um número mínimo de 10 participantes (excepto as acções 4, 5 e 7).
CONCEBEMOS CURSOS PARA REALIDADES ESPECÍFICAS.
TODOS OS CURSOS APRESENTADOS PODEM SER PERSONALIZADOS E REALIZADOS APENAS PARA A SUA EMPRESA.
Entre em www.ecosaude.pt e Consulte as Condições Gerais de Funcionamento da Formação, em Regulamento de Formação, in Catálogo de Formação.

http://ecosaude.pt/wp-content/uploads/2018/01/Catálogo-de-formação.pdf
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

geral@ecosaude.pt

