Cursos Saúde e Segurança
teoria e práctica

Curso H9: Trabalho em
Alturas

Cursos a sua porta

Curso H1: Segurança em Trabalhos
com Electricidade: Riscos e Medidas de
Prevenção

Certificação

Número de participantes: 10-15

Curso H24: Manuseamento, Armazenamento e Rotulagem de Substâncias
químicas

Duração: 16 horas

Número de participantes: 10-15

Número de participantes: 10-15

O participante receberá um certificado apenas após de passar os
testes de avaliação.

Grupo-alvo:
Todos os trabalhadores que exerçam funções em trabalhos em
altura, seus supervisores directos e oficiais de Saúde e Segurança
no Local de Trabalho.
Objectivo do Curso
O curso equipa os participantes com conhecimentos, habilidades
e atitudes para o trabalho em altura com segurança, minimizando
o risco e gravidade dos acidentes de trabalho em alturas.

Duração: 12 horas
Grupo-alvo:
Todos os profissionais que pelo exercício das suas actividades
façam a utilização de substâncias químicas, tais como: trabalhadores de armazéns, técnicos de laboratórios, matadouros, utilizadores de produtos químicos na agricultura, seus supervisores
directos e oficiais de Saúde e Segurança no Trabalho.
Objectivo do Curso

Identificar todos os equipamentos existentes para a realização de trabalhos em altura, e saber aplicar as respectivas
medidas preventivas, adoptando práticas seguras, e sem
colocar em risco a sua integridade física;

O curso capacita os participantes com conhecimentos, habilidades e attitudes para o trabalho com substâncias químicas,
minimizando o risco e gravidade de acidentes de trabalho.
•

Identificar, classificar e caracterizar as substâncias perigosas;

•

Conhecer o enquadramento normativo dos trabalhos em
altura e identificar os requisitos necessários;

•

Saber interpretar o rótulo e verificar os cuidados a ter;

•

Efectuar uma correcta avaliação de riscos, de acordo com as
condições do local e tarefas a desenvolver;

•

Saber como armazenar e manusear as substâncias perigosas.

•

Seleccionar as medidas mais adequadas de prevenção e
protecção nos trabalhos em altura;

•

Identificar os diversos equipamentos e os seus acessórios de
protecção contra quedas;

•

Conhecer as técnicas de progressão, acesso e posicionamento para trabalhos em altura;

•

Identificação e selecção de soluções de fixação e ancoragem.

•

Duração: 12 horas
Grupo-alvo:
Trabalhadores e técnicos que têm a responsabilidade da execução
de trabalhos de manutenção eléctrica, e/ou que estejam exposto
a riscos eléctricos, seus supervisores directos e oficias de Saúde e
Segurança no Local de Trabalho.
O curso capacita os trabalhadores com conhecimentos, habilidades e attitudes para o trabalho com electricidade, minimizando
o risco e gravidade de acidentes de trabalho.
•

Identificar os perigos e riscos mais frequentes que podem
ocorrer durante a realização de trabalhos com energia;

•

Adoptar as boas práticas de prevenção de forma a diminuir a
ocorrência de incidentes;

•

Defenir e selecionar correctamente as medidas preventivas
para cada tipo de risco;

•

Remoção de isolamento.

Preço

H9: Segurança em Trabalhos em Altura

Participe nos cursos de Saúde e Segurança no Local de Trabalho e qualifica a sua empresa e pessoal para participar no mercado crescente e cada
vez mais exigente.

Envie 5 participantes, e pague apenas 4!

Cursos ‘feitos sob medida’: Ao pedido do cliente EnergyWORKS
elabora ou procura e adapta cursos profissionais de várias instituições internacionais certificadas e fornece-los-á a sua porta. Para
mais informações, contacte: info@energyworks.co.mz.

Objectivo do Curso

Curso

Pretende aumentar a sua competividade no mercado?

Os cursos da IPEME/EnergyWORKS são de um padrão internacional e reconhecidos a nível nacional.

15,000 MZN - 2 dias

H24: Manuseamento, Armazenamento e
Rotulagem de Substâncias químicas

12,500 MZN - 1,5 dias

H1: Segurança em Trabalhos com Electricidade: Riscos e Medidas de Prevenção

12,500 MZN - 1,5 dias

Locais

Datas

Pemba

20 à 24 de Outubro

Maputo

27 à 31 de Outubro

Tete

10 à 14 de Novembro

Beira

17 à 21 de Novembro

Nacala

01 à 05 de Dezembro

Informações
info@energyworks.co.mz
84 4892075 / 21244315.

Os cursos destinam-se a empresas na área de transportes e
transportes marítimos, produção, armazenagem, engenharia, construção, mineração e semelhantes. O horário de todos os cusros é
das 8:00 às 17:00 incluindo intervalos para café e almoço. O preço
inclue todo o material de curso.

Avenida Marginal, Parcela 141/c, 2o andar, Maputo, Moçambique
www.energyworks.co.mz - info@energyworks.co.mz
telefone: +258-21244315 - skype energyworks.admin

COrE
Centro de Orientação
ao Empresário

