
 

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: SEGURANÇA NO TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS 

 
OBJETIVOS 
No final da ação os formandos deverão ser capazes de: 
1. Identificar as situações que podem potenciar risco de acidente na realização de trabalhos em espaços 
confinados; 
2. Adotar medidas preventivas para o trabalho em espaços confinados; 
3. Realizar com segurança trabalhos em espaços confinados. 

DESTINATÁRIOS 
Técnicos cuja atividade profissional se desenvolve em espaços confinados, e outros quadros médios e 
superiores com responsabilidade na área de segurança e saúde no trabalho. 
 
PROGRAMA 
CARACTERIZAÇÃO E TIPOS DE ESPAÇOS CONFINADOS  
- Enquadramento legal  
- Classificação dos espaços confinados e tipos de trabalhos 
 
PERIGOS E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
- Identificação, avaliação e controlo dos riscos em espaços confinados 
- Principais riscos em espaços confinados 
 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO PARA ESPAÇOS CONFINADOS 
- Identificação e sinalização  
- Procedimentos de trabalho  
- Autorização de entrada  
- Responsabilidades e funções 
- Equipamentos de proteção individual e coletiva 
- Equipamentos de medição 
 
ACIDENTES E ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ESPAÇOS CONFINADOS 
- Organização da resposta  
- Resgate e Salvamento 
 
CASO PRÁTICO 
 
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 
27 de junho de 2019 | 27 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 
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