
 

 

 

 

Formação: Avaliação de Riscos no Posto de Trabalho

 

Descrição:  

 

Esta formação ajuda a orientar os funcionários e colaboradores a não perder o foco no 

trabalho e nas suas funções, bem como a melhorar a capacidade de gestão das rotinas diárias, 

através da prevenção de riscos e doenças profissionais no posto de trabalho.

 

 

Conteúdos programáticos: 

 

 Objetivo da avaliação de riscos; 

 Diferença entre Riscos e Perigos; 

 Diferentes tipos de Riscos; 

 Identificação e Avaliação de riscos no posto de trab

empresa);  

 Medidas preventivas/corretivas e de proteção.

 

 

Objetivos Gerais:  

 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de 

e normativo do controlo e avaliação e riscos profissionais; distinguir risco de perigo; saber 

identificar os diferentes tipos de risco; avaliar e controlar os riscos associados a locais e postos 

de trabalho e identificar as adequadas medidas de prevenção e proteção.

 

 

Destinatários: público em geral

 

Duração: 4 horas 
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Esta formação ajuda a orientar os funcionários e colaboradores a não perder o foco no 

trabalho e nas suas funções, bem como a melhorar a capacidade de gestão das rotinas diárias, 
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:  

Objetivo da avaliação de riscos;  

Diferença entre Riscos e Perigos;  

Diferentes tipos de Riscos;  

Identificação e Avaliação de riscos no posto de trabalho (de acordo com a atividade da 

Medidas preventivas/corretivas e de proteção. 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de reconhecer o enquadramento legal 

e normativo do controlo e avaliação e riscos profissionais; distinguir risco de perigo; saber 

identificar os diferentes tipos de risco; avaliar e controlar os riscos associados a locais e postos 

adequadas medidas de prevenção e proteção. 
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