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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 
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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. 

 

 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 


