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Seminário Plano de Contingência no Contexto de 

Epidemia – a Distância 

Este Seminário tem como objetivo dotar os participantes com conhecimentos necessários 

para a realização de um plano de contingência COVID 19 nas organizações. 

 

No final do seminário os participantes ficarão aptos a: 

 

 Reconhecer a importância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no 
quadro da prevenção e mitigação de epidemias/pandemias no local de trabalho 
e a necessidade do seu cumprimento legal. 

 Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na implementação do 
Plano de Contingência da organização/empresa, em articulação com as 
entidades e estruturas envolvidas e de acordo com o respetivo protocolo interno, 
assegurando a sua atualização e implementação. 
 

Destinatários 

Este seminário destina-se a todos os responsáveis pelos serviços de segurança e saúde 

no trabalho nas empresas e público em geral. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este seminário são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet 

Explorer. 

 Pode aceder ao seminário a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa 

e no escritório), tablet ou smartphone. 

Data de Realização 

19 a 21 de Outubro de 2020 

Duração 

06 Horas 

Horário  

19h00 às 21h00 

Valor  

90,00€ + IVA 
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Orador: Eng. Gonçalo Frazão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado em Proteção Civil 

Curso de Formação de Formadores 

Técnico Superior de Segurança no Trabalho  

Pós Graduado em Direção Gestão de Segurança  

 

Desempenho de Funções de Técnico Superior de Segurança no 

Trabalho desde 2011, em diversas áreas nomeadamente 

Construção Civil, Facility Services e Obras Ambientais.  

Desde 2017, ingressei num projeto sendo responsável do Departamento de Segurança, onde 

realizamos trabalho no âmbito controlo de vegetação em ambiente ferroviária, rodoviário e 

floresta. 

Ministro formação desde 2008, em diversas entidades nas áreas de Segurança no Trabalho e 

Proteção de Pessoas e Bens. Mais recentemente ingressei na bolsa de formadores do ISQ, 

como formador residente no curso Passaporte de Segurança. 

 

Percurso Profissional: 
 
Desde 2017, Diretor de Departamento de Segurança - Perene S.A. 

De 07-2016 a 12-2016, Técnico Superior de Segurança no Trabalho, Construtora San José 

De 11-2013 a 06-2016, Técnico Superior de Segurança no Trabalho, Eulen S.A. 

De 01-2013 – a 06-2013, Técnico Superior de Segurança no Trabalho, Correia&Correia 

De 02-2010 - 08-2012 - Técnico Superior de Segurança no Trabalho, MorEng 
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Temas do Seminário 

 

Módulo 0 – Apresentação da Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Legislação e Diretrizes Internacionais, Nacionais e Regionais 

Módulo II – Articulação com diferentes estruturas do Sistema de Saúde, Trabalho, 

da Economia e Autoridades Competentes 

Módulo III – Comunicação Interna, Diálogo Social e Participação na Tomada de 

Decisões 

Módulo IV – Responsabilidade e Aprovação do Plano 

Módulo V – Disponibilização, divulgação e atualização do Plano (diversos canais) 

Módulo VI – Política, Planeamento e Organização 

Módulo VII – Procedimentos a Adotar para Casos Suspeitos e Confirmados de 

Doença Infeciosa  

 Isolamento 

 Contacto com Assistência Médica 

 Limpeza e Desinfeção 

 Descontaminação e Armazenamento de Resíduos 

 Vigilância de Saúde de Pessoas que Estiveram em Estreito Contacto com 

Trabalhadores/as Infetados/as 

Módulo VIII – Controlo de Riscos – Medidas de Prevenção e Proteção 

 Higiene, ventilação e limpeza do local de trabalho 

 Higiene das mãos e etiqueta respiratória no local de trabalho ou outra, em função 

da tipologia da doença e via(s) de transmissão 

 Viagens de caráter profissional, utilização de veículos da empresa, deslocações 

de/e para o trabalho 

 Realização de reuniões de trabalho, visitas e outros eventos 

 Deteção de temperatura corporal e auto monitorização dos sintomas 

 Equipamento de Proteção Individual (EPI) e coletivo (EPC) – utilização, 

conservação, higienização e descarte 

 Distanciamento físico entre pessoas, reorganização dos locais e horários de 

trabalho 

 Formação e informação 

 Trabalho presencial e teletrabalho 

Módulo IX – Proteção dos Trabalhadores mais Vulneráveis e Grupos de Risco – 

Adequação da Vigilância 

Limite Máximo de Participantes -12 
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Condições 

Para se inscrever deverá nos contatar através dos seguintes meios  

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Ou enviando a Ficha de Inscrição devidamente preenchida (encontra-se na ultima pagina). 

 

Se tem mais do que uma inscrição, consulte-nos, pois, têm desconto de grupo 

associado! 

 

 

High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 

Avenida de Berna, nº 11, 8º, 1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura final e o pagamento da mesma. 

Cancelamentos e Não Comparências 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo comunicar 

a alteração até 2 dias úteis antes do início do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar ao 

reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt |Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal 
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código Postal: 
  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte / 

Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade 
(Junta de 

Freguesia): 

  
  
  
  
  

Seminário: 

  
Seminário Plano de Contingência no Contexto de Epidemia – a Distância 

  
  
  
  
  

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 

  


