
Acção de Formação 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO
ABORDAGEM INTEGRADA

Segundo a lei, o trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições que garantam a sua

segurança, em todos os aspectos relacionados com a sua função.

O sector da construção tem um historial muito preocupante em matéria de segurança no trabalho,

com custos humanos e financeiros significativos, para a sociedade e economia. De entre os principais

sectores económicos que empregam grande número de trabalhadores, o da construção tem

evidenciado a maior taxa de incidência de acidentes de trabalho mortais e não mortais.

Não obstante toda a panóplia regulamentar e legislativa, existem falhas ao nível prescritivo, bem

como da fiscalização e controlo. Do lado da execução, destaca-se, frequentemente, a falta de

consciencialização, formação e qualificação, e a ausência de uma cultura de segurança nas empresas.

Neste sentido, a Coordenação de Segurança (nomeada pelo Dono da Obra), ao longo do ciclo de

entrega dos activos construídos, assume um papel fulcral no sucesso dos projectos e, ultimamente, da

indústria.

OBJECTIVOS
Contextualizar o papel e a importância da Coordenação de Segurança na indústria da construção e

descrever práticas integrativas aplicáveis às diferentes fases de desenvolvimento de um

empreendimento, ao abrigo dos regulamentos e legislação actualmente em vigor.

DESTINATÁRIOS

Todas as partes interessadas da cadeia de valor da Arquitectura, Engenharia, Construção

e Operação (AECO), sendo a experiência no sector uma mais-valia.

Construção fundec.pt



COORDENAÇÃO

Prof. Luís Calado

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Eng. Bruno de Carvalho Matos

Engenheiro Civil na Engexpor.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bjscmatos/

PROGRAMA  

1. Segurança na Construção

- Enquadramento na indústria

- Definição e importância

- Contexto legal

- Desafios, medidas e tendências

Carga Horária de 7h

9h30 às 13h00

14h30 às 18h00

28 de Outubro de 2022

190€ + IVA 23% (233,7€)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Todas as sessões terão um intervalo.

É estritamente proibida a captação de som e imagens (fotografia ou vídeo) durante a acção de formação.

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar a acção, caso não seja garantido o número mínimo de formandos.

Online, via Zoom

FUNDEC – IST – DECivil
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa – Portugal

Eng.ª Lídia Freitas

Coordenadora de Segurança na Engexpor.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/l%C3%ADdia-freitas-68559744/

2. Enquadramento Geral

- Legislação e regulamentos 

- Aplicação à construção

- O ciclo de vida: fases de intervenção

- Necessidades e cuidados

3. Coordenação de Segurança

- Pré-Construção, Construção e Pós-Construção 

- Funções e responsabilidades

- Instrumentos fundamentais

- Planeamento, monitorização e controlo

- Avaliação e gestão do risco

4. Contexto Organizacional e Wrap Up

- Normas e boas práticas

- Relações sinérgicas segurança-organização

projectos

- Desafios e recomendações

- Wrap up da formação

CONTACTOS
Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt
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