
  
 

  
 

“Plano de Segurança e Saúde na Construção” 

 
 
Público-Alvo 

 
 Técnicos de Construção Civil, Engenheiros e outros trabalhadores designados pelas empresas associadas da CCAH, 

do ramo da Construção Civil e Obras Públicas 

 

OBJECTIVOS 

  

 No final desta acção os participantes ficarão habilitados a organizar um Plano de Segurança e Saúde a partir de um 

projecto de construção. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

.  Enquadramento da Segurança e Saúde na Construção Civil no âmbito do Dec-Lei 273/2003 de 29 de Outubro 

. Responsabilidades dos principais intervenientes na construção, na área da Segurança 

. Plano de Segurança e Saúde 

. Comunicação Prévia à ACT 

. Compilação Técnica 

. Acções para a análise e prevenção de riscos 

. Implementação de um Plano de Segurança e Saúde 

 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 14 – Formação Presencial 
Área de formação: Construção Civil e Obras Públicas 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização e Local 

 
Período para a realização do curso:  
 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2012 
  
Horários:  
5ª feira e 6.ª feira – 17h-21h 
Sábado – 10h-13h/14h-17h 
 



   

 

Local: A formação decorrerá nas instalações da CCAH, em Angra do Heroísmo 
  
  
Avaliação 

 
Será emitido pelo CENFIC (Centro de Formação profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas), um 
Certificado de Formação, aos participantes que frequentarem pelo menos 90% da carga horária ministrada, o qual 
incluirá a identificação da formação recebida designadamente programa, cargas horárias e a avaliação final. Aos 
participantes que não obtenham os 90% de frequência na Formação, será emitida uma declaração de frequência. 
 
Formador 

  
Dr. Pedro Miguel Ferreira da Costa 
A formação ficará a cargo de especialista na área da segurança, formador do CENFIC, devidamente habilitado com 
conhecimentos técnicos e pedagógicos. 
 
Observações 

 
  
 
O Curso somente se realizará com o mínimo de 12 participantes e máximos de 20. 
 
Preço: € 280,00 por participante inscrito através de empresas associadas da CCAH 
           € 350,00 para outros participantes 
 
 
 

 


