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Descrição geral 

Na Lei 102/2009 de 21 de Setembro, revista pela Lei 3/2014 de 28 de Janeiro, no Capítulo II, Artigo 15º, nº2 

alínea f) diz que o empregador deve “Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes 

químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a segurança e saúde 

do trabalhador”. Neste âmbito, este curso procura responder a esta necessidade das empresas e 

trabalhadores, procurando desta forma contribuir para minimizar riscos de acidentes e doenças profissionais 

nas atividades que envolvam a manipulação e armazenagem de produtos químicos. 

Carga Horária 

4 Horas 

Objetivos gerais 

O programa foi concebido com vista a contribuir para que, no final da formação, os trabalhadores que 

manuseiam produtos químicos, saibam identificar as suas características e grau de perigosidade e saibam 

definir formas de prevenção e proteção para a sua manipulação e armazenagem. 

Objetivos específicos 

No final da formação, através da matéria exposta e atividades desenvolvidas, os formandos deverão ser 

capazes de:  

 Compreender os riscos a que estão expostos na manipulação e armazenagem de produtos químicos; 

 Saber como classificar os produtos químicos quanto às suas propriedades e efeitos;  

 Conhecer e compreender a Simbologia e Rotulagem de Substâncias;  

 Interpretar Fichas de Dados de Segurança (FDS); 

 Saber manipular e armazenar estes produtos em segurança e os cuidados a ter na sua utilização; 

 Identificar as medidas de Prevenção necessárias à manipulação e armazenagem de produtos 

químicos; 

 Reconhecer as medidas de Proteção Individual e Coletiva adequadas à manipulação de produtos 

químicos; 

 Saber atuar em caso de acidentes com produtos químicos. 

Destinatários 

Trabalhadores de micro, pequenas e médias empresas, com atividades onde exista manipulação de produtos 
químicos. 

Modalidades de formação 

Formação-Ação 

Formas de organização da formação 

Presencial 
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Conteúdos programáticos 

 Conceitos, definições e enquadramento legal ……………………………………………………………………. 0,3 h 

 Os riscos da manipulação e armazenagem de produtos químicos ……………………………………… 0,7 h 

 Classificação de Produtos Químicos Perigosos e Simbologia ………………………………………………  0,5 h 

 Rotulagem das Embalagens de Produtos Químicos ……………………………………………………………  0,5 h 

 Fichas de Dados de Segurança (FDS) ………………………………………………………………………………...   0,5 h 

 Prevenção e Proteção na manipulação e armazenagem de produtos químicos ………………..       1 h 

 Atuação nos acidentes com Produtos Químicos ……………………………………………………………….    0,5 h 

Metodologias de formação 

Interrogativa – questões sobre a SST no contexto profissional em que se inserem  

Expositiva – exposição de slides do curso 

Ativa – Análise de FDS dos seus postos de trabalho 

Equipamentos e materiais de apoio à formação 

Mesas, Cadeiras, Quadro Branco, Projetor, Computador, Slides do curso, FDS, Equipamentos de Proteção 

Individual. 

Assiduidade 

Não são permitidas faltas de assiduidade a este curso. 

A avaliação da aprendizagem 

Este curso é de sensibilização, não tem avaliação da aprendizagem. 

O resultado final obtido pela assiduidade à formação e será “Com Aproveitamento” com assiduidade de 

100% das horas e “Sem Aproveitamento” caso a assiduidade seja menor que 100% das horas. 

A avaliação da formação e dos formadores 

Inquérito de Avaliação da Formação feito pelos Formandos e pelo Formador 

Inquérito de Avaliação do Formador feito pelos Formandos e pelo Coordenador Pedagógico 

Inquérito do Impacto da Formação feito pelo Cliente/Empresa  

Certificação 

Aos participantes que concluírem com aproveitamento este curso é entregue um Certificado de Formação 

Profissional, de acordo com o modelo publicado pela Portaria n.º 474/2010, de 8 de Julho, emitido pelo 

sistema SIGO, ficando o seu registo na Caderneta Individual de Competências de cada formando. 

mailto:geral@ccft.pt

