TEMA 09

A SEGURANÇA E A SAÚDE NO TRABALHO
Duração - 25 horas - (12 horas teóricas e 13 práticas)
H. Teo.

H. Prát.

OBJECTIVOS Compreender os riscos de trabalho.
PRÁCTICOS Ser capaz de prevenir os acidentes.

PROGRAMA
CURSO 14

Como assegurar a segurança e a saúde no trabalho - Noções sobre as regras de
planeamento
O plano de segurança em projecto (PSSP). Noções e concepção
O plano de segurança em obra (PSSO). Noções e aplicação
Riscos profissionais no trabalho. Noções e tipos
Acidentes de trabalho. Causas e consequências
Utilização dos equipamentos de protecção adequados à prevenção de riscos
profissionais e à protecção da saúde (capacete, óculos, protectores de ouvidos,
máscaras, luvas, botas, vestuário)
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A construção como símbolo de evolução e progresso.

Construção tradicional é uma designação genérica que engloba diferentes épocas, materiais e técnicas construtivas.

A compreensão do seu funcionamento e do modo como os seus construtores alcançaram os objectivos a que se
propuseram, por vezes encontrando soluções que ainda hoje nos deixam maravilhados, necessita do contributo de
diferentes ramos do saber, nomeadamente, engenharia estrutural, história, arqueologia, arquitectura e, ainda, da
investigação sobre o comportamento dos materiais, e processos construtivos.

No decurso dos tempos, o homem foi realizando intervenções nas construções, quer de manutenção e conservação,
quer de adaptação a novas funções do edifício, quer ainda de melhoria das condições de habitabilidade e de conforto.

Subjacente a tudo isto está a exigência do cumprimento das diferentes tarefas a que os construtores se obrigaram, que
lhes terá imposto a melhoria contínua da organização dos trabalhos e o melhor aproveitamento da capacidade dos
seus trabalhadores.

Faremos este percurso através das temáticas seguintes: a construção tradicional, a térmica do edifício, a organização
do estaleiro de obra e a segurança e saúde no trabalho.

CAOP, Edifício do Conselho de Guerra, Largo de São Martinho,7350-118 Elvas + e-mail caop@caop.org.pt
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