Fo rm ação

Sensibilização para a
Segurança de Trabalhos
em Altura
28 de Abril 2020
DURAÇÃO:

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Esta ação só será realizada com um n.º
mínimo de 10 inscrições, caso contrário,
reservamo-nos o direito de proceder à
respetiva anulação ou adiamento.
2. As inscrições deverão ser efetuadas
através do preenchimento do formulário de
inscrição online.
3. O pagamento (se aplicável) deve ser
efetuado após emissão de fatura e até à data
indicada na fatura, devendo ser enviado à
ANIPC o respetivo comprovativo de
pagamento.
4. As inscrições serão limitadas e
consideradas por ordem de chegada à ANIPC.
5. No final da Ação de Formação cada
participante receberá um Certificado de
Formação Profissional, emitido pela
Plataforma
SIGO,
para
efeitos
de
cumprimento do Código do Trabalho.
Posteriormente, cada formando poderá ainda
ter acesso ao Passaporte Qualifica e Registo
Individual de Competências através do
registo
no
site
www.passaportequalifica.gov.pt
6. Cancelamento de inscrições: No caso de
desistências, o participante deve avisar a
ANIPC por escrito, sendo-lhe restituído na
íntegra o valor da inscrição, se tal for
comunicado num prazo até 15 dias antes do
início da ação. Depois dessa data, será
restituído 50% do valor da inscrição, se o
cancelamento for comunicado no prazo de 8
dias antes do início da ação. O cancelamento
da inscrição depois deste prazo, ou a não
comparência à ação de formação, isenta a
ANIPC de proceder à restituição de qualquer
valor da inscrição.
7. A ANIPC trata os seus dados pessoais de
acordo com a legislação Nacional e
Internacional aplicável, protegendo a sua
privacidade, para saber mais, consulte a
nossa Política de Privacidade.

8H | H O R Á R I O : Das 09H às 13H e das 14H às 18H

L O C A L : Instalações da ANIPC (Centro Empresarial do EUROPARQUE)

OBJETIVOS
No final da formação dos formandos deverão ficar sensibilizados para a
Segurança, Higiene e Saúde nos trabalhos em altura, bem como conhecer
os principais riscos inerentes a trabalhos em altura, promovendo a
prevenção e atitudes pró-ativas e ainda identificar os equipamentos
utilizados em trabalhos em altura.

PROGRAMA
EPI’s Anti-Queda e Trabalhos Básicos em Altura
Classes de EPI’s
Linhas de Vida Verticais
Responsabilidades da empresa e do utilizador
Colocação

e

ajuste do

Arnês

Anti-Quedas e respetivos

acessórios
PROGRAMA
Progressão e posicionamento de segurança com e sem Linhas de
Identificar processos de Comunicação positiva
Vida interagir assertivamente e de modo objetivo
o Como
o Princípios da escuta ativa e ser eficaz e eficiente na comunicação.
Uso, manutenção e armazenagem de EPI’s Anti- Queda.
o

INFORMAÇÕES
INVESTIMENTO
Associados: 65,00€/pessoa | Não-Associados: 130,00€/pessoa
(Valores isentos de IVA, ao abrigo do n.º 9, art. 10º do CIVA)

Certificado n.º 2128/2015
090 - Desenvolvimento pessoal
347 - Enquadramento na organização/empresa
543 - Materiais (indústria da madeira, cortiça,
papel, plástico, vidro e outros)
850 - Proteção do ambiente
862 - Segurança e higiene no trabalho

w w w . a n i p c . p t
Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão
Centro Empresarial do Europarque – sala 101 Rua
Interior do EUROPARQUE
4520-153 S. Maria da Feira
T 256060996 - E formacao@anipc.pt

DESTINATÁRIOS
Colaboradores que realizem trabalhos em altura e responsáveis pela Segurança dos trabalhadores.
FORMADOR/A
Heitor Pereira
(Experiência em funções na área de Proteção e Socorro, bem como em organização de emergência
na área de Segurança do Trabalho com especialização em Trabalhos em Altura).

