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TRABALHOS EM
ALTURA
As quedas em altura constituem a causa mais comum de lesões
no mundo laboral. Entre as principais causas de acidentes estão
os andaimes ou plataformas sem guardas de segurança, telhados
frágeis e escadas que não são adequadamente apoiadas,
posicionadas e fixadas, mas também a falta de formação de
utilização dos equipamentos e sistemas anti-queda. 

A correta utilização de equipamentos de segurança, como por
exemplo o arnês, cordas de trabalho, linhas de vida provisórias ou
fixas, tem vindo a permitir uma redução do elevado número de
acidentes.

O objetivo da formação de trabalhos em altura é dotar os
trabalhadores e  respetivas empresa das ferramentas necessárias
para planearem e executarem trabalhos em altura, com padrões
de segurança que lhes permitam a execução sem percalços
negativos, como são os acidentes graves e mortais.
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TRABALHOS EM ALTURA 
PROGRESSÃO EM 
ESTRUTURAS NÍVEL 1 
 
 
TA-PE-N1 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

As quedas em altura continuam a ser a maior causa de mortes 

no local de trabalho. Os regulamentos de trabalho em vigor 

impõem deveres legais aos empregadores, supervisores e 

operários envolvidos na organização e execução de qualquer 

trabalho em altura onde exista o risco de queda passível de 

causar um acidente grave ou mortal. 

Este curso foi projetado de forma abrangente, mas com especial 

incidência nos trabalhos em altura com progressão em 

estruturas. A nossa equipa de formadores, com larga 

experiência tanto na formação como na realização de trabalhos 

deste tipo, irá instruir os participantes sobre como devem lidar 

com situações de trabalhos de elevado risco em situações 

específicas, sobre as medidas a adotar e equipamentos a 

utilizar. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de trabalhos em altura. 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, inclui a demonstração de elementos 

e sistemas utilizados e uma componente de treino com a 

execução de diversos exercícios de trabalhos em altura com 

progressão em estruturas. 

 7 Horas, dividido por 2h teóricas e 5h práticas 

 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 Saber executar em segurança trabalhos em altura que 

impliquem a progressão em estruturas; 

 Identificar perigos e riscos relacionados com as tarefas e o 

local de trabalho; 

 Identificar, analisar e selecionar os equipamentos 

adequados à tarefa bem como saber utiliza-los; 

 Saber executar técnicas de progressão em estruturas; 

 Saber instalar sistemas provisórios de ancoragem. Pontos 

de ancoragem e linhas de vida horizontais e verticais; 

 

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso em como reúne condições 

físicas e mentais para a realização deste curso (atividade de 

risco elevado), com forte componente prática.  

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Encarregados e Chefes de Equipa 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais e de Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção    
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 Conceitos gerais de trabalhos de risco elevado: 

Identificação de perigos e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Equipamentos de proteção individual; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis; 
 

 Conceitos gerais de trabalho em altura: 

Definição de trabalho em altura; 

Aspetos gerais e particulares de trabalho em altura em 

estruturas; 

Problemáticas associadas; 

Margem Mínima de Segurança; 

Fator de queda; 
 

 Equipamentos anti queda: 

Sistemas anti queda e seus componentes; 

Princípios de utilização e funcionamento; 

Limitações de utilização; 

Margem mínima de segurança; 

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos; 
 

 Sistemas de ancoragens: 

Sistemas de ancoragem fixos, moveis e portáteis; 

Sistemas de ancoragens para equipamentos anti queda; 

Sistemas de ancoragens preparados para resgate; 

Instalação de sistemas provisórios de ancoragem; 

Identificação ou criação de pontos de ancoragem; 
 

 Planeamento e execução:  

Elaboração de um plano de execução da tarefa; 

Plano de emergência; 

 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

Os formadores possuem certificação profissional e académica, 

assim como experiência comprovada. Frequentam formação 

contínua para garantir a excelência do serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N2 TA-PE-N2 

RESGATE EM ALTURA TA-TA-RA 

INSTALADORES DE SISTEMAS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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TRABALHOS EM ALTURA 
PROGRESSÃO EM 
ESTRUTURAS NÍVEL 2 
 
 
TA-PE-N2 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Sabendo que as quedas em altura continuam a ser a maior 

causa de mortes no local de trabalho e que os regulamentos de 

trabalho em vigor impõem deveres legais aos empregadores, 

encarregados e trabalhadores envolvidos na organização e 

execução de qualquer trabalho em altura, onde exista o risco de 

queda passível de causar um acidente grave ou mortal.  

A formação nível 2 surge no seguimento do curso Trabalhos em 

Altura Progressão em Estruturas Nível 1, onde os conceitos 

gerais e as técnicas de progressão em estruturas foram 

ministrados e onde foram realizados exercícios práticos que 

permitiram a aprendizagem dos principais conceitos e técnicas. 

O Nível 2 dirige-se a quem necessita de aprofundar os 

conhecimentos sobre as técnicas de progressão, planeamento e 

execução de trabalhos em altura mais complexos e exigentes do 

ponto de vista técnico.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de trabalhos em altura. 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, inclui a demonstração de elementos 

e sistemas utilizados e uma componente de treino com a 

execução de diversos exercícios de trabalhos em altura com 

progressão em estruturas. 

 14 Horas, dividido por 4h teóricas e 10h práticas 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 Saber executar em segurança trabalhos em altura que 

impliquem a progressão em estruturas; 

 Identificar perigos e riscos relacionados com as tarefas e o 

local de trabalho; 

 Identificar, analisar e selecionar os equipamentos 

adequados à tarefa bem como saber utiliza-los; 

 Saber executar técnicas de progressão em estruturas; 

 Saber instalar sistemas provisórios de ancoragem. Pontos 

de ancoragem e linhas de vida horizontais e verticais; 

 

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso em como reúne condições 

físicas e mentais para a realização deste curso (atividade de 

risco elevado), com forte componente prática.  

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
  Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Encarregados e Chefes de Equipa 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais e de Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção  
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 Conceitos gerais de trabalhos de risco elevado: 

Identificação de perigos e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Equipamentos de proteção individual; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis; 
 

 Conceitos gerais de trabalho em altura: 

Definição de trabalho em altura; 

Aspetos gerais e particulares de trabalho em altura em 

estruturas; 

Problemáticas associadas; 

Margem Mínima de Segurança; 

Fator de queda; 
 

 Equipamentos anti queda: 

Sistemas anti queda e seus componentes; 

Princípios de utilização e funcionamento; 

Limitações de utilização; 

Margem mínima de segurança; 

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos; 
 

 Sistemas de ancoragens: 

Sistemas de ancoragem fixos, moveis e portáteis; 

Sistemas de ancoragens para equipamentos anti queda; 

Sistemas de ancoragens preparados para resgate; 

Instalação de sistemas provisórios de ancoragem; 

Identificação ou criação de pontos de ancoragem; 
 

 Planeamento e execução:  

Elaboração de um plano de execução da tarefa; 

Plano de emergência; 

Realização de exercício de resgate em escada, poço e 

estruturas; 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A Os formadores possuem certificação profissional e 

académica, assim como experiência comprovada. Frequentam 

formação contínua para garantir a excelência do serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 TA-PE-N1 

RESGATE EM ALTURA TA-TA-RA 

INSTALADORES DE SISTEMAS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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RECICLAGEM 
TRABALHOS EM ALTURA 
PROGRESSÃO EM 
ESTRUTURAS 
 
 
TA-PE-RE  

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A formação contínua é essencial e em temas como os trabalhos 

em altura devem-se ter bem presentes e atualizados os 

conceitos e técnicas de base para que sempre que necessários 

se saibam aplicar na prática com o rigor e conhecimento exigido 

em tarefas de risco elevado. 

Este curso destaca-se por permitir aos formandos relembrar 

conceitos e técnicas apreendidas nos cursos de trabalhos em 

altura progressão em estruturas N1 e N2, como permite 

igualmente aos formandos que não fizeram a formação de 

trabalhos em altura connosco, encontrarem uma linha 

condutora para os conceitos e técnicas apreendidas no passado. 

É uma formação essencial para a manutenção do conhecimento 

teórico e prático apreendido no passado, para a salvaguarda da 

segurança de quem executa trabalhos em altura. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de trabalhos em altura. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

 Saber executar em segurança trabalhos em altura que 
impliquem a progressão em estruturas; 

 Identificar perigos e riscos relacionados com as tarefas e o 
local de trabalho; 

 Identificar, analisar e selecionar os equipamentos 
adequados à tarefa bem como saber utilizá-los; 

 Saber executar técnicas de progressão em estruturas; 

 Saber instalar sistemas provisórios de ancoragem. Pontos 
de ancoragem e linhas de vida horizontais e verticais; 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em altura 

com progressão em estruturas. 

 7 Horas, dividido por 2h teóricas e 5h práticas 

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de trabalhos em altura, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Encarregados e Chefes de Equipa 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais e de Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção    
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 Avaliação de conhecimentos adquiridos em formações 

anteriores; 

 

 Conceitos gerais de trabalhos de risco elevado: 

Identificação de perigos e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Equipamentos de proteção individual; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis; 
 

 Conceitos gerais de trabalho em altura: 

Definição de trabalho em altura; 

Aspetos gerais e particulares de trabalho em altura em 

estruturas; 

Problemáticas associadas; 

Margem Mínima de Segurança; 

Fator de queda; 
 

 Equipamentos anti queda: 

Sistemas anti queda e seus componentes; 

Margem mínima de segurança; 

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos; 
 

 Sistemas de ancoragens: 

Sistemas de ancoragem fixos, moveis e portáteis; 

Sistemas de ancoragens para equipamentos anti queda; 

Sistemas de ancoragens preparados para resgate; 

Instalação de sistemas provisórios de ancoragem; 

Identificação ou criação de pontos de ancoragem; 
 

 Planeamento e execução:  

Elaboração de um plano de execução da tarefa; 

Plano de emergência; 

 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

Os formadores possuem certificação profissional e académica, 

assim como experiência comprovada. Frequentam formação 

contínua para garantir a excelência do serviço. 

 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 
 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 & N2 TA-PE-N1/N2 

RESGATE EM ALTURA TA-TA-RA 

INSTALADORES DE SISTEMAS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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RESGATE 
TRABALHOS EM ALTURA 
 
 

TA-PE-RG 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso de resgate trabalhos em altura tem tido uma procura 

crescente por força da sensibilidade que se tem instalado no 

mundo laboral de que, não basta pensar em interromper o 

movimento de uma queda em altura. 

É importante que os planos de segurança, fichas de avaliação 

das tarefas e o planeamento que é feito para cada intervenção 

prevejam forma de retirar um trabalhador que sofra uma queda 

mas que a mesma seja interrompida pelo sistema de segurança. 

O resgatador só é um verdadeiro resgatador se conseguir em 

primeiro lugar olhar pela sua própria vida.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de trabalhos em altura. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

No final da formação os candidatos terão adquirido 

conhecimentos e experiência prática que lhes permita efetuar 

operações de resgate de trabalhadores suspensos por sistemas 

anti queda com recurso a diferentes equipamentos, técnicas e 

em diversos cenários. 

 Saber as metodologias e executar técnicas de resgate; 

 Saber operar com vários equipamentos de resgate. 
 
 
 
 
 
 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios resgate em trabalhos em 

altura. 

 14 Horas, dividido por 4h teóricas e 10h práticas 
 

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de trabalhos em altura, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Conceitos gerais de trabalhos de risco elevado: 

Identificação de perigos e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis; 

Definição de trabalho em altura; 

Margem Mínima de Segurança; 

Fator de queda; 
 

 Equipamentos anti queda e resgate: 

Sistemas anti queda e seus componentes; 

Princípios de utilização e funcionamento; 

Limitações de utilização; 

Margem mínima de segurança; 

Verificações de pré-utilização; 
 

 Sistemas de ancoragens: 

Identificação ou criação de pontos de ancoragem; 

Sistemas de ancoragem preparados para resgate; 

Manobras de corda; 
 

 Planeamento e execução:  

Elaboração de um plano de execução da tarefa; 

Plano de emergência; 

 

 Técnicas de resgate: 

Dispositivos de descida; 

Dispositivos de subida e de descida; 

Resgates em escadas verticais; 

Resgates a partir de uma plataforma; 

Auto Resgate; 

Resgate à distância; 

Resgate com recurso a equipamentos com apoio elétrico; 

Técnicas de ascensão e descensão de acidentados; 

Resgate de vítima consciente; 

Resgate de vítima inconsciente; 

Resgate em profundidade; 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 & N2 TA-PE-N1/N2 

INSTALADORES DE SISTEMAS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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INSPETORES DE 
EQUIPAMENTOS ANTI 
QUEDA 
 
 

TA-TI-EQ 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso de inspeção de equipamentos anti queda tem como 

propósito formar e treinar técnicos para a realização de 

inspeções visuais aos equipamentos anti queda, fornecendo-

lhes conhecimentos teóricos e práticos para que possam 

assumir a função de Pessoa Competente, de acordo com o 

DL50/2005, art.2º alínea f. e também de acordo com a norma 

EN 365:2017. 

No final do curso os formandos ficarão aptos a avaliar os 

principais equipamentos anti queda, a interpretar a informação 

fornecida pelos fabricantes, e a identificar anomalias que 

determinem a inoperacionalidade do equipamento. A formação 

não se destina somente a inspetores de equipamentos, destina-

se também a todos os que possam fazer uso de equipamentos 

anti queda. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 Instalações dos nossos clientes. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo desta formação é dotar os participantes com 

competências básicas para poderem realizar 

inspeções/manutenções em equipamentos anti queda com 

referência aos requisitos impostos pela legislação e respeitando 

as recomendações dos vários fabricantes. 

 Saber inspecionar equipamentos anti queda de acordo com 

as normas vigentes e com os requisitos determinados pelos 

fabricantes dos equipamentos. 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos, sistemas e técnicas utilizadas e uma componente de 

treino com a execução prática dos conhecimentos adquiridos. 

 7 Horas, dividido por 3h teóricas e 4h práticas. 
 

PRÉ REQUISITOS 

Os formandos deveram possuir competências e recursos 
técnicos necessários bem como estarem familiarizados com o 
manuseamento e utilização de equipamentos anti queda. 
 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos Segurança 

 Chefes Equipa 

 Supervisores 

 Consultores 

 Inspetores 

 Auditores 
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 Introdução: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

 

 Identificar os requisitos para a certificação de EPI de 

acordo com as exigências legais; 

 

 Deveres e responsabilidades; 

 

 Tipos de verificações e inspeções de EPI’s Anti queda; 

 
 Identificar as normas harmonizadas aplicadas a cada 

tipologia de EPI de acordo com as exigências legais; 

 
 Registo, manutenção da rastreabilidade e eliminação dos 

equipamentos; 
 

 Cuidados na manutenção e armazenamento dos 

equipamentos; 

 

 Planeamento e execução das inspeções, procedimentos de 

identificação de não conformidades; 

 

 Exercícios práticos de inspeção de equipamentos de 

proteção individual anti queda. 

 
 

 

 

 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 TA-PE-N1 

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N2 TA-PE-N2 

INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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INSTALADORES DE 
SISTEMAS ANTI QUEDA 
 
 
 

TA-TL-SQ 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Se trabalhadores e empresas têm como objetivo um aumento 

da eficácia da segurança nos trabalhos em altura, então o 

conhecimento das limitações dos sistemas de segurança anti 

queda e a forma correta como podem e devem ser instalados e 

mantidos, deve ser considerado uma prioridade, quer pela 

empresa quer pelos técnicos instaladores. Este curso visa a 

transmissão de conhecimentos técnicos para a instalação de 

sistemas de segurança anti queda, tais como pontos de 

ancoragem, linhas de vidas fixas horizontais e verticais. 

 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo desta ação é dotar os participantes de competências 
que lhes permitam executar trabalhos de montagem, reparação 
e conversão de sistemas e dispositivos anti queda de acordo 
com as regras e normas vigentes bem como as técnicas 
aplicáveis. 

 Saber instalar sistemas e dispositivos anti queda de acordo 
com as normas vigentes; 

 Saber reparar e manter o estado de conservação de 
sistemas e dispositivos anti queda de acordo com as 
normas vigentes; 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas e técnicas utilizadas e uma componente 

de treino com a execução prática dos conhecimentos adquiridos. 

 

 14 Horas, dividido por 4h teóricas e 10h práticas 
 

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de trabalhos em altura, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
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 Introdução: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

Perigos e riscos da atividade de trabalhos em altura em 

estruturas; 

Identificação e reconhecimento de sistemas anti queda; 

Sistemas anti queda e seus componentes; 

Princípios de utilização e funcionamento; 

Limitações de utilização; 

 

 Noção básica de uso de ferramentas manuais para 

instalação; 

 

 Identificação dos pontos e resistência (betão); 

 
 Inspeção dos pontos de ancoragem (metálica); 

 

 Atividades práticas do tipo A: 

Ancoragens (identificação e escolha do local); 

Químico, mecânico (bucha) e parafuso; 

Tamanho da broca, diâmetro, profundidade etc. 

 

 Atividades práticas do tipo B: 

Temporárias (cordas e fitas); 

Amostras de equipamentos de ancoragem temporários. 

 

 Atividades práticas do tipo C: 

Fixação de ancoragens em painéis metálicos; 

Fixação de Postes em laje (betão) com bucha mecânica e 

química; 

Instalação de sistema de linha de vida vertical (first man 

up); 

Instalação de amortecedor de energia e tensionador; 

Instalação e cravamento de cabo de aço em linha de vida. 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 

 
 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 TA-PE-N1 

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N2 TA-PE-N2 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 



ESPAÇOS
CONFINADOS
Define-se como espaço confinado aquele que possua vias
limitadas de passagem para entrada e saída, ventilação natural
deficiente, que contenha ou produza contaminantes perigosos no
ar e que não tenha sido projetado, nem destinado, à ocupação
humana contínua.

A entrada em espaços confinados é uma tarefa de risco elevado e
perigosa, que acumula vários riscos letais, que devem ser bem
percecionados por todos os trabalhadores. O trabalho em
espaços confinados sem o treino adequado não é apenas ilegal,
mas pode resultar em graves lesões ou morte dos 
trabalhadores, o que originará processos judiciais penosos e com
custos diretos e indiretos para TODOS.

O objetivo da nossa formação é dotar os trabalhadores que
tenham necessidade de executar tarefas dentro de espaços
confinados, com conhecimento teórico e prático que lhes permita
realizarem os trabalhos em segurança, para si e para os que o
rodeiam, e que possam regressar com vida.
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ESPAÇOS CONFINADOS 
NÍVEL 1 
 
 
EC-EC-N1 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Sabendo que os espaços confinados se podem tornar perigosos 

a qualquer momento, é obrigatório e urgente que empresas e 

trabalhadores conheçam os conceitos gerais sobre a correta 

identificação dos perigos e uma ajustada avaliação dos riscos, 

assim como, consigam fazer a avaliação e análise da atmosfera 

no interior do espaço, para conseguirem fazer uma seleção 

adequada dos equipamentos, ajudando a minimizar a 

probabilidade de acontecer um eventual acidente dentro do 

espaço confinado. 

Projetámos este curso com especial incidência nos trabalhos em 

espaços confinados mais comuns em mundo laboral. A nossa 

equipa de formadores, com larga experiência tanto na formação 

como na realização e apoio a trabalhos em espaços confinados, 

irão instruir os participantes sobre como lidar com as diferentes 

situações de trabalho em espaços confinados e sobre as 

medidas que podem e devem adotar. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de espaços confinados; 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em espaços 

confinados. 

 7 Horas, dividido por 3h teóricas e 4h práticas 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Este curso tem como principal objetivo fornecer aos 

participantes os conhecimentos das formas de entrar e 

trabalhar em espaços confinados, dotados de ventilação 

natural ou mecânica adequada com acessos sem elevado nível 

de dificuldade e onde não haja a possibilidade de inundação. 

Pretende-se fornecer também os conhecimentos e 

competências exigidas a quem executa ou pode vir a executar, 

em condições de segurança, tarefas em ambientes de espaço 

confinado de risco elevado. 

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso, como reúne condições físicas e 
mentais para a realização deste curso (atividade de risco 
elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Introdução:

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho;

Enquadramento legal e normas aplicáveis;

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos;

Perigos e riscos da atividade de trabalhos em espaços 

confinados;

Definição de acidente;

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis;

 Operações em espaços confinados e riscos associados:

Métodos e técnicas e procedimentos para trabalhar em

segurança em EC;

Normas e regras específicas da indústria aplicáveis a EC;

Utilização de equipamentos e ferramentas de acordo com as

instruções do fabricante.

Controlo de atmosferas e deteção de gases.

 Equipamentos para espaços confinados:

Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de 

proteção individual, requisitos e limitações;

Princípios de utilização e funcionamento;

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos;

Tipos de instrumentos de deteção e medição de gases;

Meios e regras de comunicação no interior e com o exterior;

Seleção de equipamentos em função da tarefa e do

contexto.

Meios e equipamentos de apoio no exterior.

 Planeamento e execução:

Elaboração de um plano de execução da tarefa;
Plano de emergência;

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo;

 Apoio de manuais;

 Realização de exercícios individuais e em grupo;

 Recurso a simuladores de treino.

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica

 Prática

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em

contexto real de trabalho.

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RG 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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ESPAÇOS CONFINADOS 
NÍVEL 2 
 
 
EC-EC-N2 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Este curso surge no seguimento do curso de Espaços Confinados 

Nível 1, onde ministramos conceitos, métodos, técnicas e 

procedimentos para trabalhar em segurança em espaços 

confinados. O Nível 2 dirige-se a quem sente a necessidade de 

aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

aplicação de normas e legislação, aprofundar técnicas de 

utilização de equipamentos de proteção respiratória, deteção 

de gases, anti queda e resgate. O curso conta com uma 

componente prática muito forte, que permite o treino intensivo 

em técnicas de avaliação e monitorização das atmosferas no 

interior dos espaços, com incidência na deteção de gases e na 

utilização de equipamentos de proteção respiratória. Uma parte 

do curso consiste na simulação de eventuais situações de 

emergência e a aplicação de procedimentos e utilização dos 

sistemas de resgate. Projetámos esta formação com especial 

incidência nos trabalhos em espaços confinados mais comuns 

em mundo laboral.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de espaços confinados; 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em espaços 

confinados. 

 

 14 Horas, dividido por 4h teóricas e 10h práticas. 
 
 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Este curso tem como principal objetivo fornecer aos 

participantes os conhecimentos das formas de entrar e 

trabalhar em espaços confinados, dotados de ventilação 

natural ou mecânica adequada com acessos sem elevado nível 

de dificuldade e onde não haja a possibilidade de inundação. 

Pretende-se fornecer também os conhecimentos e 

competências exigidas a quem executa ou pode vir a executar, 

em condições de segurança, tarefas em ambientes de espaço 

confinado de risco elevado. 

 

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso, como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Introdução:

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho;

Enquadramento legal e normas aplicáveis;

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos;

Perigos e riscos da atividade de trabalhos em espaços 

confinados;

Definição de acidente;

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis;

 Operações em espaços confinados e riscos associados:

Métodos e técnicas e procedimentos para trabalhar em

segurança em EC;

Normas e regras específicas da indústria aplicáveis a EC;

Utilização de equipamentos e ferramentas de acordo com as

instruções do fabricante;

Controlo de atmosferas e deteção de gases;

Atitude e comportamento;

Situações de emergência.

 Equipamentos para espaços confinados:

Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de 

proteção individual, requisitos e limitações;

Princípios de utilização e funcionamento;

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos;

Tipos de instrumentos de deteção e medição de gases;

Meios e regras de comunicação no interior e com o exterior;

Seleção de equipamentos em função da tarefa e do

contexto.

Meios e equipamentos de apoio no exterior.

 Planeamento e execução:

Elaboração de um plano de execução da tarefa;
Plano de emergência;

 Treino de entrada progressão e resgate:

Preparativos para entrada;

Envergar e testar o aparelho respiratório;

Minimização de riscos usando LOTO;

Ventilação do espaço;

Comunicações; Procedimentos e teste de equipamentos;

Preparação do supervisor e do vigia;

Preenchimento da checklist para entrada e/ou execução de 

trabalhos;

Treino de entrada e saída;

Situações de emergência;

Abandono do EC em caso de incidente.

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo;

 Apoio de manuais;

 Realização de exercícios individuais e em grupo;

 Recurso a simuladores de treino.

A nossa equipa de formação alia o conhecimento 

académico à experiência da execução. Os formadores 

possuem certificação profissional e académica, assim como 

experiência comprovada. Frequentam formação contínua 

para garantir a excelência do serviço. 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica

 Prática

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em

contexto real de trabalho.

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a 

uma classificação positiva em avaliação continua no decorrer 

de toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, 

cujo sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um 

Certificado de Formação Profissional emitido pela SIGO, 

como previsto na legislação aplicável. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 

CURSOS RELACIONADOS

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RG 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
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RECICLAGEM ESPAÇOS 
CONFINADOS 
 
 

EC-EC-RC 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Este curso destaca-se por permitir aos formandos relembrar 

conceitos e técnicas apreendidas nos cursos de trabalhos em 

espaços confinados N1 e N2, como permite igualmente aos 

formandos que não fizeram a formação connosco, de 

encontrarem uma linha condutora para os conceitos e técnicas 

apreendidas no passado. É um conteúdo essencial para a 

manutenção do conhecimento teórico e prático apreendido no 

passado, permitindo a salvaguarda da segurança de quem 

executa trabalhos em espaços confinados. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Simulador de Espaços Confinados; 

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de espaços confinados; 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Este curso tem como principal objetivo validar competências 

adquiridas nas formações de espaços confinados já obtidas 

pelos formandos. Validar os conhecimentos das formas de 

entrar e trabalhar em espaços confinados, dotados de 

ventilação natural ou mecânica adequada com acessos sem 

elevado nível de dificuldade e onde não haja a possibilidade de 

inundação. 

Pretende-se validar também os conhecimentos e competências 

exigidas a quem executa ou pode vir a executar, em condições 

de segurança, tarefas em ambientes de espaço confinado de 

risco elevado. 

 

 
 
 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em espaços 

confinados. 

 

 7 Horas, dividido por 2h teóricas e 5h práticas. 
 

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de espaços confinados, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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Este curso visa rever todo o conteúdo programático 

administrado no curso de espaços confinados nível 2 e 

resgate: 

 Revisão a operações em espaços confinados e riscos 

associados:

Métodos e técnicas e procedimentos para trabalhar em

segurança em EC;

Normas e regras específicas da indústria aplicáveis a EC;

Utilização de equipamentos e ferramentas de acordo com as

instruções do fabricante;

Controlo de atmosferas e deteção de gases;

Atitude e comportamento;

Situações de emergência.

 Revisão aos equipamentos para espaços confinados:

Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de 

proteção individual, requisitos e limitações;

Princípios de utilização e funcionamento;

Verificações de pré-utilização; 

Hierarquia de proteção de equipamentos;

Tipos de instrumentos de deteção e medição de gases;

Meios e regras de comunicação no interior e com o exterior;

Seleção de equipamentos em função da tarefa e do

contexto.

Meios e equipamentos de apoio no exterior.

 Revisão ao planeamento e execução: 

Elaboração de um plano de execução da tarefa;
Plano de emergência;

 Revisão ao treino de entrada progressão e resgate.

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo;

 Apoio de manuais;

 Realização de exercícios individuais e em grupo;

 Recurso a simuladores de treino.

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica

 Prática

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em

contexto real de trabalho.

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso Da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, tal como previsto na 

Portaria 474/2010 de 8 de Julho. 

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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RESGATE EM ESPAÇOS 
CONFINADOS 

EC-EC-RG 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso de resgate tem sido alvo de grande procura, por força 

da necessidade que se instalar no mundo laboral. A boa 

vontade e a esperança não são o suficiente para evitarmos a 

existência de acidentes dentro dos espaços confinados. É 

importante que os planos de segurança, fichas de avaliação das 

tarefas e o planeamento, sejam feitos para cada intervenção, 

prevejam como é que se irá retirar o trabalhar em condições de 

segurança de um espaço confinado em caso de acidente. 

O resgatador só é um verdadeiro resgatador se conseguir em 

primeiro lugar olhar pela sua própria vida. 

Ser resgatador ou pertencer a uma equipa de resgate não é, 

nem pode ser visto, como uma atividade radical.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra);

 Instalações dos nossos clientes, com ou sem 

simulador de espaços confinados;

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste curso é ministrar os conhecimentos e 

fornecer treino num ambiente realista de alto risco, para que os 

trabalhadores envolvidos em operações de resgate de vítimas 

ou que façam parte de equipas de resgate, fiquem habilitados a 

executar essas tarefas em total segurança. 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de trabalhos em espaços 

confinados. 

 21 Horas, dividido por 6h teóricas e 15h práticas.

PRÉ REQUISITOS 

Para frequência deste curso, os formandos deverão possuir, no 

mínimo, um certificado de espaços confinados, emitido por 

entidade competente. 

Declaração de compromisso em como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho;
 Capacete de proteção;
 Óculos de proteção;
 Luvas de proteção mecânica;
 Calçado de proteção.

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança
 Técnicos especializados
 Técnicos Operacionais
 Técnicos Manutenção
 Técnicos Inspeção
 Auditores
 Inspetores do Trabalho
 Serviços de Emergência
 Equipas de 1ª intervenção
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 Introdução:

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho;

Enquadramento legal e normas aplicáveis;

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos;

Perigos e riscos da atividade de trabalhos em espaços 

confinados;

Definição de acidente;

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis;

 Operações em espaços confinados e riscos associados:

Métodos e técnicas e procedimentos para trabalhar em

segurança em espaços confinados de alto risco;

Normas e regras específicas aplicáveis a espaços confinados 

de alto risco;

Planeamento de resgate em espaço confinado;

Controlo de atmosferas e deteção de gases;

Atitude e comportamento para a realização de operação de 

resgate e recuperação de vítimas;

Situações de emergência;

Constituição da equipa de resgate;

Atribuições e deveres do supervisor e do assistente de 

segurança (vigia).

 Equipamentos para espaços confinados:

Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de 

proteção individual, requisitos e limitações;

Aparelho respiratório de fuga e ARICA;

Tipos de instrumentos de deteção e medição de gases;

Seleção, calibração e teste dos aparelhos de medição de 

gases;

Meios e regras de comunicação no interior e com o exterior;

Seleção e utilização de ferramentas e outros meios de 

resgate adequados a cada situação concreta; 

Dispositivos de comunicação e iluminação;

Meios e equipamentos de apoio no exterior;

Manutenção dos equipamentos;

Objetos proibidos.

 Planeamento e execução:

Elaboração de um plano de execução da tarefa;
Plano de emergência;

 Treino de entrada progressão e resgate:

Preparativos para o resgate;
Envergar e testar o aparelho respiratório;
Preparação, teste e uso de instrumentos de medição de 
gases;
Minimização de riscos usando LOTO; 
Ventilação do espaço;

Comunicações. Procedimentos e teste de equipamentos; 

Preparação do supervisor e do vigia; 

Exercícios de entrada, progressão e saída em espaços 

confinados; 

Simulação de diversas situações de emergência; 

Utilização de sistemas de tripé e guincho, arneses e macas de 

resgate; 

Exercícios de resgate de vítimas em equipa na horizontal e 

vertical. 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo;

 Apoio de manuais;

 Realização de exercícios individuais e em grupo;

 Recurso a simuladores de treino.

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica

 Prática

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em

contexto real de trabalho.

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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CURSOS RELACIONADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

INSPETORES DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TI-EQ 



HIGIENE
INDUSTRIAL
A Higiene Industrial, apesar de nem sempre ser valorizada e
identificada como uma prioridade, é parte integrante da
segurança de qualquer empresa, e sendo muitas vezes invisível, o
foco da atividade está assente na prevenção, assumindo um papel
crucial na salvaguarda da vida dos trabalhadores no médio longo
prazo.

Os cursos que desenhámos visam fornecer conceitos, práticas e
métodos de trabalho seguros, que permitam aos trabalhadores e
empresas uma colaboração conjunta, para melhorar e garantir as
condições de segurança no trabalho.
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EQUIPAMENTOS 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

HI-PR-01 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso visa alertar e consciencializar para conceitos 

fundamentais para a manutenção da vida humana, como por 

exemplo a composição do ar que respiramos, e que num 

determinado momento pode conter outras substâncias que 

podem colocar em risco a segurança das pessoas que se 

encontrem no local. Visa também a apresentação e explicação 

detalhada dos valores limites de exposição (VLE). Com base 

nesta informação são apresentados os diversos tipos de 

proteção respiratória e os critérios que determinam a seleção 

dos equipamentos. Destaca-se a mais-valia de o curso incluir a 

utilização prática dos diversos tipos de proteção respiratória, 

onde se incluem máscaras faciais e filtros, equipamentos de 

fuga e aparelhos respiratórios isolantes de circuito aberto. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)

 Instalações dos nossos clientes.

OBJECTIVOS GERAIS 

Pretende-se com este curso fornecer as informações essenciais 

sobre os riscos respiratórios, as formas de avaliar, prevenir e 

proteger os trabalhadores contra os perigos das atmosferas em 

ambiente de trabalho. 

Pretende-se ainda sensibilizar os responsáveis das entidades 

empregadoras para a adoção de políticas de proteção dos seus 

trabalhadores, dando-lhes a conhecer as informações sobre os 

riscos respiratórios nos locais de trabalho. 

Com o decorrer desta ação formativa os participantes ficarão 

aptos a selecionar e utilizar de forma correta os dispositivos de 

proteção respiratória em função dos riscos específicos das 

atividades que desenvolvem.  

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos e sistemas utilizados e uma componente de treino 

com a execução de diversos exercícios de utilização dos 

equipamentos. 

 7 Horas, sendo que são 7 horas teórico-práticas.

PRÉ REQUISITOS 

Declaração de compromisso, como reúne condições físicas e 

mentais para a realização deste curso (atividade de risco 

elevado), com forte componente prática. 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho;
 Capacete de proteção;
 Óculos de proteção;
 Luvas de proteção mecânica;
 Calçado de proteção.

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança
 Técnicos especializados
 Técnicos Operacionais
 Técnicos Manutenção
 Técnicos Inspeção
 Auditores
 Inspetores do Trabalho
 Serviços de Emergência
 Equipas de 1ª intervenção
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 Introdução Geral:

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho;

Enquadramento legal e normas aplicáveis;

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos;

Definição de acidente;

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis.

 Introdução Proteção Respiratória:

Segurança nas empresas;

Consequências dos acidentes;

Princípios gerais da prevenção de acidentes;

Regime jurídico;

Definição de risco profissional;

Processo de gestão do risco profissional;

A proteção respiratória nos locais de trabalho;

Grupos de e fatores de risco;

Identificação, avaliação e gestão de riscos;

Hierarquia de controlo de riscos;

Programa de proteção respiratória – PPR. 

 Contaminantes atmosféricos:

Composição da atmosfera;

Produtos químicos perigosos de uso comum;

Efeitos de algumas substâncias sobre o organismo humano;

O aparelho respiratório;

Ciclo respiratório;

Circuito do ar inalado;

Barreiras fisiológicas;

Trajeto das partículas;

Tipos e efeitos das partículas;

Vias de exposição a contaminantes.

 Riscos Respiratórios:

Partículas;

Gases e vapores;

Contaminantes biológicos;

Atmosferas deficientes em oxigénio;

Toxicidade;

Concentração letal;

Testes de toxicidade;

 Limites de exposição profissional:

TLV; PEL; VLE; TWA / TMP; STEL / LECD; 

IDLH Imediatamente Perigoso para a Vida ou para a Saúde;

Unidades e definições;

Atmosferas inertes;

Fichas de segurança dos produtos.

 Dispositivos de proteção respiratória:

Isolantes;

Filtrantes físicos e químicos;

Semi-máscaras;

Máscaras completas;

Respiradores motorizados;

Aparelho respiratório isolante de circuito aberto (ARICA);

Aparelho de fuga;

Autonomia dos aparelhos respiratórios autónomos;

Equipamento com fornecimento de ar por mangueira;

Cuidados, manutenção, armazenamento e limpeza dos 

equipamentos:

DIRETIVA 89/686/CEE – MARCAÇÃO;

Nível de Proteção Necessário (NPN).

 Inspeção e treino:

Componente prática constituída por um conjunto de

exercício incluindo a demonstração, preparação, ensaio e 

utilização de diversos equipamentos de proteção

respiratória.

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo;

 Apoio de manuais;

 Realização de exercícios individuais e em grupo;

 Recurso a simuladores de treino.

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica

 Prática

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em

contexto real de trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 
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A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 
 

CURSOS RELACIONADOS 

  

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

ESPAÇOS CONFINADOS N2 EC-EC-N2 

RECICLAGEM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RC 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

CERTIFICAÇÃO 
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MEDIÇÃO DE GASES E 
MONITORIZAÇÃO 
ATMOSFERAS 

 
 

HI-GS-01 
   

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso foi desenhado para permitir aos formandos adquirirem 

conhecimentos teóricos sobre atmosferas seguras e não 

seguras, para que tenham uma perceção real do que é uma 

atmosfera com carência de oxigênio, tóxica ou explosiva. 

Técnicas de aproximação às atmosferas potencialmente 

perigosas, métodos de medição, regras para interpretação dos 

dados recolhidos e medidas que podem e devem ser adotadas. 

O curso inclui a utilização de diferentes equipamentos de 

medição e na componente prática a entrada em espaços 

confinados. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra); 

 Instalações dos nossos clientes, 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo principal deste curso é transmitir os conhecimentos 

que permitam aos participantes entender os principais riscos 

relacionados com locais suscetíveis a atmosferas 

potencialmente perigosas, conhecer os principais efeitos dos 

gases sobre a saúde humana e, principalmente, saber como 

usar corretamente os detetores de gases. 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração e 

utilização de equipamentos de medição e monitorização.  

 4 Horas teórico-práticas. 
 

 

 

PRÉ REQUISITOS 

Sem pré-requisitos 

 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 
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 Introdução Geral: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis. 
 

 Atmosferas perigosas: 

Segurança nas empresas; 

Riscos dos produtos químicos; 

Fases da toxicidade; 

Fatores que determinam o efeito dos produtos; 

Influência sobre a resposta biológica; 

Processo de gestão dos riscos; 

Produtos tóxicos, irritantes, asfixiantes, narcóticos e 

cancerígenos; 

Produtos inflamáveis ou explosivos; 

Aspetos particulares dos produtos petrolíferos; 

Limites de exposição; 

Atmosferas IDLH; 

Dose e concentração letal; 

Análise do risco de explosão e monitorização de atmosferas; 

Limite inferior e superior de inflamabilidade; 

Unidades utilizadas na medição dos contaminantes; 

Fichas de segurança dos produtos; 

Perigos específicos dos espaços confinados. 

 

 Deteção e medição de gases: 

Elementos essenciais sobre deteção e medição; 

Detetores fixos e portáteis; 

Detetores mono e multicanal; 

Sensores utilizados, tecnologias e campos de aplicação; 

Controlo metrológico, calibração/aferição, ajuste, fresh air, 

calibration, teste de reação (bump test); 

Manutenção e cuidados na utilização; 

Proteção elétrica e proteção mecânica dos instrumentos de 

deteção e medição; 

Cuidados básicos na seleção dos instrumentos de medição e 

controlo de atmosferas; 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 

 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

CONSIGNAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS HI-LT-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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CONSIGNAÇÃO DE 
SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS 
 
 

HI-LT-01 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso tem como propósito instruir os formandos para a 

importância de bloquear as energias, e o porquê de ser 

fundamental que se compreenda que bloquear significa 

transferir a responsabilidade para alguém que consegue 

assegurar as condições de segurança, para que a tarefa possa 

ocorrer sem o descontrolo da energia que se encontra 

bloqueada. Inclui o fornecimento de regras, procedimentos e 

práticas seguras. Na componente prática inclui a utilização de 

equipamentos de consignação, o que permite uma noção 

concreta das mais-valias da consignação e em simultâneo dos 

possíveis erros que podem ser cometidos, colocando em risco a 

vida dos trabalhadores.  

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 Instalações dos nossos clientes. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

Este curso está direcionado a todos aqueles que, mesmo com 

pouca experiencia na atividade industrial, desejam iniciar, 

ampliar ou aprofundar os seus conhecimentos e competências 

teóricas e práticas no âmbito do processo de Consignação e 

Desconsignação de máquinas, equipamentos e instalações, de 

modo a garantir as condições necessárias à realização de ações 

de manutenção em instalações ou equipamentos, 

salvaguardando a saúde e a segurança dos trabalhadores nelas 

intervenientes. 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

Curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração e 

utilização de equipamentos de consignação.  

 4 Horas teórico-práticas. 

 

PRÉ REQUISITOS 

Sem pré-requisitos 

 

EQUIPAMENTOS 

Vestuário confortável. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos de Segurança 
 Técnicos especializados 
 Técnicos Operacionais 
 Técnicos Manutenção 
 Técnicos Inspeção 
 Auditores 
 Inspetores do Trabalho 
 Serviços de Emergência 
 Equipas de 1ª intervenção 

 
 

 



 
 

PROTECÇÃO 
OCUPACIONAL 

SAÚDE 
OCUPACIONAL 

PROTECÇÃO 
INCÊNDIOS 

INSTALAÇÕES 
FIXAS INCÊNDIO 

DETECÇÃO GASES 
& ALCOOLÉMIA 

RESGATE & 
SALVAMENTO 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

FORMAÇÃO & 
CONSULTORIA 

 

-2- 
 

TECNIQUITEL, S.A. 
 

SEDE: 
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, 
Nº 2, Fc-A 

Abrunheira  2710-141 SINTRA 
T +351 219 154 600 

DELEGAÇÃO NORTE:  
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23 

Barca 4475-251 MAIA 
T. +351 229 477 850 
e-mail: geral@tecniquitel.pt 

www.tecniquitel.pt 

 

                                     
 

 
 
 Introdução Geral: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

Definição de acidente; 

Legislação, normas e regulamentos aplicáveis. 

 

 Metodologia LOTO, definições e objetivos: 

Significado de LOTO; 

Travamento e bloqueio, sinalização e etiquetagem; 

Conceitos de perigo e risco; 

Definição de componente, equipamento e sistema; 

Custos da falta de segurança; 

Responsabilidades dos gestores, supervisores e operadores. 

 

 Legislação, Normas e Diretivas aplicáveis: 

OSHA 29 CFR 1910.147 

Diretiva 89/655/CEE 

Diretiva 2006/42/CE 

Lei nº. 102/2009, de 10 de setembro 

Portaria nº 596/2010, de 30-07-2010 

 

 Acidentes de trabalho e gestão do risco: 

Resumo histórico sobre acidentes graves; 

Causas comuns de acidentes de trabalho; 

Fatores de risco; 

Grupos de risco; 

Organização, condições e meio ambiente de trabalho; 

Mecânicos; 

Atos inseguros; 

Condições inseguras; 

Processo de gestão de riscos; 

Os principais meios de prevenção dos riscos profissionais; 

Métodos de análise de riscos. 

 

 A segurança nos trabalhos de manutenção: 

Tipos de manutenção; 

Processo de segurança nos trabalhos de manutenção; 

Fontes de energia com potencial de perigo. 

 

 Consignação e desconsignação: 

Procedimento de consignação; 

Procedimento de desconsignação; 

Os sete passos do programa LOTO; 

Processo seguro; 

Registos dos procedimentos de lockout/tagout; 

Estudo de casos de aplicação da metodologia LOTO. 

 

 Sinalização e dispositivos de bloqueio: 

Instruções; 

Ficha de consignação; 

Os diversos dispositivos de travamento e bloqueio; 

Consignação de válvulas; 

Consignação de equipamentos e sistemas elétricos; 

Estações de lockout/tagout; 

Bloqueio de grupo. 

 

 Auditorias: 

Quando auditar; 

Como auditar; 

Quem deve auditar. 

 

 Importância da formação: 

Quem necessita de formação; 

Quais os principais objetivos. 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de toda 

a formação. A acreditação é baseada numa avaliação prática e 

teórica, cujo sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um 

Certificado de Formação Profissional emitido pela SIGO, como 

previsto na legislação aplicável. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 
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Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-LT-01 



PRÉ-HOSPITALAR

Os acidentes fazem parte do quotidiano, quer seja em ambiente
laboral, em casa, em atividades de lazer ou em cenários táticos. É
imperativo que TODOS estejam consciencializados e preparados
para darem resposta no momento em que seja solicitada a sua
ajuda. Este princípio não assenta num dever, mas sim numa
obrigação.

Ao olhar para estes cursos não nos devemos imaginar no papel
do resgatador, mas sim no papel da vítima, que no dia que tiver
um acidente, conta com o apoio e ajuda das pessoas que estejam
ao seu redor, por essa razão, é uma responsabilidade social
percebermos e aprendermos o que podemos e devemos fazer
numa eventual situação de emergência.
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PREHOSPITAL TRAUMA 
LIFE SUPPORT (PHTLS) 
 
 

PH-TL-S1 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O Curso PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) é um 

programa de formação contínua que aborda e padroniza as 

intervenções dos operacionais em ambiente pré-hospitalar à 

vítima de trauma e que está acessível a profissionais de saúde 

que pretendem adquirir conhecimentos nesta área. 

É desenvolvido sob os princípios da medicina baseada na 

evidência e privilegia a eficácia através de uma abordagem 

pragmática. Baseado nos conceitos do ATLS, o PHTLS permite 

através de uma abordagem pedagógica original, desenvolver a 

capacidade de avaliação da vítima. Coloca ênfase no tratamento 

do politraumatizado como entidade única e com necessidades 

específicas, promovendo o raciocínio critico como aspeto 

essencial para a prestação de cuidados eficazes. O programa de 

formação é revisto a cada quatro anos e a sua qualidade e 

excelência é reconhecida em todo o mundo. Está presente em 

mais de 50 países em todo o mundo e treinou mais de 800.000 

operacionais. 

 

A formação é ministrada: 

 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo do Curso consiste em orientar o formando através da 

avaliação sistematizada da vítima de trauma, de forma a 

estabelecer as prioridades de acordo com o princípio "Tratar 

primeiro aquilo que mata primeiro"  

 

 

 

DURAÇÃO 

O PHTLS é uma formação intensiva que promove a reflexão 

crítica. O curso é constituído por sessões teóricas sobre 

fisiopatologia associada ao trauma com a duração e por 

componente prática abordando situações clínicas passíveis de 

serem encontradas no terreno. 

 16 horas, sendo que são 16 horas teórico-práticas. 

 

PRÉ REQUISITOS 

O curso destina-se a técnicos que já possuam noções básicas de 

socorrismo. 

 

EQUIPAMENTOS 

EPI. Deverão incluir: vestuário confortável. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Socorristas 

 Paramédicos 

 Enfermeiros 

 Médicos 

 Técnicos Equipa de primeira Intervenção 

 Técnicos Equipa de Resgate 

 Técnicos de Segurança  
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 Conceitos e Técnicas: 

Fisiologia da vida e da morte; 

Avaliação do local; 

Avaliação da vítima; 

Via aérea; 

Ventilação e oxigenação; 

Circulação, hemorragia e choque; 

Simulação de casos clínicos; 

Sessões opcionais sobre hipotermia, hipertermia, 

emergências em altitude entre outros. 
 

 Bancas Práticas e Simulações: 

Manobras que Salvam Vidas; 

Estabilização e Colar Cervical; 

Entubação; 

Imobilização; 

Vítima de arma de fogo; 

Vítima de viação; 

Vítima de queda em altura; 

Vítima em Espaço Confinado. 

 

 
 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 
 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em prova final constituída por perguntas de 

escolha múltipla. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso na mesma, dá lugar à entrega de um certificado emitido 

pela National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT) válido por um período de 4 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

RESGATE TRABALHOS EM ALTURA TA-TA-RG 
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TACTICAL COMBAT 
CASUALTY CARE (TECC) 
 
 

TC-CC-N1 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O Curso Tactical Combat Casualty Care (TCCC), introduz técnicas 

e estratégias de tratamento baseadas na evidência para 

otimizar a sobrevivência das vítimas de trauma no campo de 

batalha. Está organizado sob a coordenação do PHTLS, 

programa reconhecido na educação em trauma pré-hospitalar 

em todo o mundo. 

O TCCC apoia-se no manual de PHTLS militar. É o único curso 

TCCC aprovado pelo American College of Surgeons e 

reconhecido pela NATO (STANAG Nº 2122). 

 

A formação é ministrada: 

 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O curso TECC tem como objetivos ministrar conhecimentos 

sobre a forma de reagir e atuar quando um membro ou 

operador de uma equipa se ferir durante uma operação. Os 

participantes aprenderão como tratar diferentes lesões e quais 

ações que têm prioridade durante, por exemplo, um tiroteio 

ativo. Este é um curso básico e necessário para todos os 

operadores militares, policiais e de segurança privada. Este 

curso também fornecer os conhecimentos essenciais sobre 

como organizar o seu próprio kit médico e o que transportar 

numa missão. O TECC incide sobre os cuidados médicos e não-

médicos durante as diversas fases, e fornece orientações para a 

gestão das vítimas (e das suas lesões) em função da condição 

tática ou do ambiente de risco, em que os operacionais se 

encontrem inseridos. Junta a componente tática e a prestação 

de cuidados fora das “condições normais” de funcionamento da 

emergência pré-hospitalar, como é o caso da resposta a uma 

situação multivítimas ou na presença de um atirador ativo. 

 

DURAÇÃO 

O TECC é uma formação intensiva que promove a reflexão 

crítica. 

 16 horas, sendo que são 16 horas teórico-práticas. 

 

 

PRÉ REQUISITOS 

O curso destina-se a técnicos que já possuam noções básicas de 

socorrismo. 

 

EQUIPAMENTOS 

EPI. Deverão incluir: vestuário confortável. 

 

DESTINATÁRIOS 

O Curso destina-se a todos os operacionais envolvidos em 
operações quer em contexto tático e/ou de combate.  
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 Conceitos e Técnicas: 

Introdução ao TCCC; 

Hemorragia maciça; 

Vias aéreas; 

Respiração; 

Circulação- Sangramento; 

Circulation - Shock - IVIO - TXA - Fluid Resuscitation; 

Prevenção de hipotermia; 

Trauma ocular penetrante; 

Monitorização e analgesia de opção tripla; 

Antibióticos e tratamento de feridas; 

Queimaduras e fraturas; 

Comunicação, Prioridades de Evacuação e RCP; 

Documentação de cuidados; 

Preparação para a evacuação de vítimas e pontos-chave; 

Operações CCP e Combatentes Hostis Feridos; 

Cenário de IED; 

Cuidados de Evacuação Tática; 

Estudos de caso de decisão crítica; 

Cenários TCCC. 
 

 Bancas Práticas e Simulações: 

Manobras que Salvam Vidas; 

Estabilização e Colar Cervical; 

Entubação; 

Imobilização; 

Vítima de arma de fogo; 

Vítima de viação; 

Vítima de queda em altura; 

Vítima em Espaço Confinado. 

 

 

 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 
 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em prova final constituída por perguntas de 

escolha múltipla. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso na mesma, dá lugar à entrega de um certificado emitido 

pela National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT) válido por um período de 4 anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

RESGATE TRABALHOS EM ALTURA TA-TA-RG 

RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RG 

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TECC) TC-CC-N1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 



FORMAÇÃO À
MEDIDA
O curso é criado de raiz, com base nas informações que nos são 
transmitidas e em função dos objetivos que se pretendem
alcançar. O plano de sessão é feito após a análise de documentos
tais, como: formações já realizadas, procedimentos de segurança,
identificação dos perigos e avaliação de riscos, entre outros.

A métrica de avaliação é definida em conjunto com o cliente, para
que no final o resultado possa ser analisado e comparado com o
“antes e depois” da formação.



CENTRO DE
FORMAÇÃO
TECNIQUITEL
Morada: Núcleo Empresarial da Abrunheira, Fração F – Armazém nº 6
2635-022 - Rio de Mouro

Telefone: 219 154 600

E-mail: geral@tecniquitel.pt

Website TECNIQUITEL: https://www.tecniquitel.pt/

Website Academia de Treino: https://academiadetreino-tecniquitel.pt

http://tecniquitel.pt/
https://www.tecniquitel.pt/
https://academiadetreino-tecniquitel.pt/
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