
Conteúdos Programáticos 

 

 

 

 Componente teórica  

 Caracterização de Trabalhos em altura 

 Riscos associados 

 Legislação aplicável 

 Equipamento de proteção Coletiva (EPC) 

 Equipamento de proteção Individual (EPI) 

 Princípios Fundamentais em Trabalhos em Altura 

 Condições seguras de trabalho 

 

Componente prática  

 Utilização de EPI’s 

 Utilização de Pontos de Ancoragem 

 Utilização de linhas de vida 

 Técnicas Básicas de Progressão em Altura 

 

TRABALHOS EM ALTURA -      

T2 |SEGURANÇA NOS TRABALHOS 

EM ALTURA 

Objetivo 

O formando no final da formação deverá conhecer as respon-

sabilidades e as regras de segurança para a realização de 

trabalhos em altura, assim como Identificar os riscos específi-

cos associados aos trabalhos em altura e as medidas preven-

tivas a adotar. 

Destinatários 

Trabalhadores que executem trabalhos em altura / expostos 

a potenciais quedas em desníveis superiores a 2 metros.  

Duração 

 8 h 
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Conteúdos Programáticos 

 

 

Componente teórica  

 Caracterização dos trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes 

 Riscos associados; 

 Equipamento de proteção Individual (EPI); 

 Métodos e sequencia de montagem / desmontagem 

 Condições de utilização de andaimes e condicionantes 

 Inspeção de andaimes 

 

Componente Prática  

 Uso de EPI  

 Técnicas de montagem / desmontagem 

 Posicionamento durante o trabalho  

 Progressão em estruturas 

 Utilização de andaimes 

 Inspeção de andaimes 

TRABALHOS EM ALTURA -  

T5 |  MONTAGEM DE ANDAIMES 

Objetivo 

No final da formação, os formandos deverão estar aptos a 

conhecer as normas e procedimentos a utilizar na monta-

gem e desmontagem de andaimes e usar corretamente os 

equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Destinatários 

Colaboradores com funções de montagem, desmonta-

gem, utilização e inspeção de andaimes 

Duração 

8 h 
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