
 

O CATIM é considerado pela DGERT com “Entidade equiparada a certificada”, com atribuições conferidas pela autoridade pública competente para o efeito no 
âmbito do desenvolvimento de atividades formativas, para a realização de Formação Profissional. A Formação Profissional faz parte do âmbito de Certificação 
do SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 (DNV). 

CONTACTOS 
Catim – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

Rua dos Plátanos, 197 4100-414 Porto | formacao@catim.pt | 226 159 000 

 
. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS - MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

 

OBJETIVOS 

No final da ação os formandos devem ser capazes de: 

1. Conhecer o enquadramento legal e normativo associado à armazenagem e utilização de produtos químicos; 

2. Efetuar o manuseamento e utilização de produtos químicos de acordo com as regras de segurança e 

ambiente; 

3. Garantir a rotulagem das embalagens de produtos químicos; 

4. Contribuir para a prevenção e controlo de derrames de produtos químicos. 

 

DESTINATÁRIOS 

Técnicos cuja atividade profissional envolve o contacto com químicos, e outros quadros médios e superiores 

com responsabilidade na área de segurança e saúde no trabalho. 

 

PROGRAMA 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

- Identificação dos requisitos legais e normativos aplicáveis à armazenagem e manuseamento de produtos 

químicos 

PERIGOSIDADE DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

- Substâncias químicas, misturas e efeitos no ambiente e no organismo humano  

- Classificação de produtos químicos 

ROTULAGEM E FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

- Pictogramas de perigo 

- Advertências de perigo  

- Rotulagem de produtos químicos 

- Interpretação das fichas de dados de segurança 

ARMAZENAGEM E MANUSEAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

- Regras para armazenagem e manuseamento de produtos químicos 

- Equipamentos de proteção individual 

- Resposta a situações de emergência (combate a incêndios e derrames) 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua, através de indicadores como participação, interesse demonstrado, capacidade de 

aprendizagem. Provas e/ou trabalhos propostos pelo formador e realizados no decorrer da formação. 

 

DATAS DA FORMAÇÃO 

5 de novembro de 2019 

 

CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL 

7 Horas | 9:30 às 17:30 | Porto 

 

PREÇO 

Sócio CATIM – 122€ | Sócio AIMMAP – 135€ | Não sócio – 150€ | Formação isenta de IVA os termos do nº 10 

do art.º 9 do CIVA 

mailto:formacao@catim.pt

