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DESIGNAÇÃO DO 
CURSO 

Plano de Segurança e Saúde (na fase de 

projeto) 

DURAÇÃO 14h 

ÁREA DE FORMAÇÃO  862- Segurança e Higiene no Trabalho 

OBJETIVO GERAL Elaborar um plano de segurança e saúde na fase de projeto  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

No final da ação os formandos deverão ser capazes de: 

- Identificar a informação relevante a incluir no plano de segurança e saúde; 

- Reconhecer a importância do diálogo com o coordenador do projeto e projetistas para 

a recolha da informação; 

- Elaborar um plano de segurança e saúde baseado num projeto  

DESTINATÁRIOS  Este curso destina-se a todos aqueles que elaboram planos de segurança na fase de 

projeto: 

- Coordenadores de Segurança e Saúde 

- Técnicos Superiores de Segurança 

- Técnicos de Segurança  

REQUISITOS Os formandos para poderem frequentar este curso devem: 

- ter acesso a um dispositivo com ligação à internet e um browser como o Firefox , 

Internet Explorer, Safari  e Google Chrome; 

- apresentar disponibilidade e apetência para o autoestudo e capacidade de 

automotivação; 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância em regime e-learning 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de aperfeiçoamento 

CONTEÚDOS 

MÓDULO/CONTEÚDO 
HORAS 

Presenciais Síncronas Assíncronas 

Plano de Segurança e Saúde (na fase de projeto)  0 0 14 

TOTAL 0         0 14 

14 

LOCAL DA FORMAÇÃO PRESENCIAL  Não se aplica 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO 

O curso desenvolve-se apenas em sessões assíncronas. Nestas sessões os formandos através de um dispositivo 

com acesso à Internet podem aceder à plataforma de aprendizagem e estudar ao seu ritmo, a qualquer hora e em 

qualquer lugar. A aprendizagem dos formandos é autónoma, tendo o tutor um papel de orientador, motivador e de 

esclarecedor de dúvidas. 

Nestas sessões os intervenientes podem usar a plataforma para criar fóruns de discussão, tirar dúvidas com o tutor e 

restantes formandos, realizar atividades proposta pelo tutor e receber feedback das atividades realizadas.  
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CRITÉRIOS E METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  

Os formandos serão avaliados através do trabalho prático que consiste na elaboração de um plano de segurança e 

saúde na fase de projeto. Os formandos para obterem aproveitamento deverão possuir um resultado final igual ou 

superior a 50%. Os critérios usados para a avaliação do trabalho prático serão comunicados no início do curso. 

PERFIL DO FORMADOR/A 

- Mestrado em Engenharia Civil (FEUP) 

- Técnico Superior de Segurança 

- 20 Anos de experiência no setor da construção civil, nas funções de Diretor do Obra, Coordenador de Segurança e 

Saúde em Obra e Chefe de Fiscalização (entre outras funções). 

Consultar CV 

CRONOGRAMA 

Data de início: a agendar pelo formando                                          Data de fim: 30 dias após o início do curso 
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