
Curso: «Espaços Confinados»
EVENTO PARALELO AO

17.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE MANUTENÇÃO
12.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO

1.º ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
A A.P.M.I. organiza o Curso: «Espaços Confinados», no dia

OBJECTIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS:
O curso tem como objectivo geral a sensibilização dos participantes
trabalhos em Espaços Confinados.
Perceber os riscos e os perigos a que se está exposto para pode aplicar
durante el processo de Manutenção.
Como objectivo específico os formandos ficam orientados no sentido
operativas para prevenir acidentes.
DESTINATÁRIOS:
Este curso está dirigido principalmente aos técnicos de manutenção, engenharia, suporte  técnico, segurança no trabalho e gestão; 
funções incluam  a necessidade de realizar tarefas e trabalhos de manutenção condicionada / preditiva e produção em trabalhos
Espaços Confinados.
PROGRAMA:
•Introdução

O que são espaços confinados?
Onde é encontrado um espaço confinado?
Tipos de trabalhos em espaços confinados.
Obrigatoriedade de formação prévia.

•Caracterização de um Espaço Confinado.
Condições e elementos a encontrar dentro de um espaço confinado.

•Identificação de perigos.
Inspeções.

•Avaliação de Riscos.
Check-list.

Potencialidade de acidentes.Potencialidade de acidentes.
Condições críticas.
Riscos e perigos ocultos.

•Medidas de Prevenção e Proteção.
Planeamento e organização.
Organização de equipas de trabalho.
Proibições.

•Autorizações de Trabalho.
Permissões de trabalho.
Autorização de entrada.
Finalização dos trabalhos.

•Avaliação e medição das condições do ambiente de trabalho.
Técnicas.
Equipamento requerido e equipamentos especiais.

•Sinalização e Isolamento.
•Equipamentos de Proteção Individual.
•Vigilância e Supervisão.

Responsabilidades.
Requisitos.

•Situações de Emergência.
Requerimentos.
Como actuar?
Equipo de emergência e resgate.
Equipamento para emergência e resgate.

•Avaliação de situações pontuais.
Filme casos reais de accidentes.
Análises de acidente.
Recomendações.

FORMADOR: Ricardo Bandin
Mestrado e Pós-Graduação em Segurança - Higiene e Saúde no Trabalho. Auditor Sênior OHSAS 18001. Auditor Internacional de 
Controlo de Perdas “Loss Control”. Formador Certificado. Outras Certificações (Europa, América Latina, EUA)
Experiência relevante
• 38 anos em Segurança e Saúde no Trabalho, em diversas atividades industriais (mineração, petróleo, refinarias de açúcar, fá
álcool, química, farmacêutica, construção, nuclear, madeira e florestal, papel e celulose, Têxtil, Alimentos, fundições, ener
hidroeléctricas, caminhos de ferro.
• Gerente, Auditor e Consultor em SST na América do Sul, África, América do Norte e Europa, em empresas multinacionais, opera
projetos com ambientes politicamente e culturalmente sensíveis;
• Experiência de trabalho em 19 países, com diferentes culturas, incluindo as comunidades indígenas;
• Produtor Executivo de filmes de treinamento de segurança;
• Consultor do Banco Mundial (Serviços Técnicos América Latina);
• Professor de SST em diversas Universidades.

«Espaços Confinados»
EVENTO PARALELO AO

AMERICANO DE MANUTENÇÃO
12.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO

1.º ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
dia 20 de Novembro de 2013, no Hotel Cascais Miragem.
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DADOS DO FORMANDO
*Nome: _______________________________________________________________________________________
*Naturalidade (Concelho Distrito): _____________________________________ *Data de Nascimento: ___/___/___
*Nacionalidade: ________________ *B.I./C.C. ___________ *Emissão: ___/___/___ *Arquivo: ________________
Morada pessoal: _____________________________________________ Localidade: _________________________
Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________
Cargo/Função: ________________________________ Departamento: ____________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
*Elementos a constar do Certificado

FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso: «Espaços Confinados»

EVENTO PARALELO AO
17.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE MANUTENÇÃO

12.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO
1.º ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA

20 de Novembro de 2013 
14:00/17:00 (3 horas)

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
Sócios A.P.M.I. , A.A.M.G.A., F.I.M.: 80,00 € Não Sócios: 
Este valor inclui: Coffee-breaks, Diploma e Documentação. 
Os inscritos no 17.º Congresso Ibero-americano de Manutenção, 
Factura.

Número máximo de Formandos: 25. Data limite para Inscrição: 

*Elementos a constar do Certificado

DADOS PARA FACTURAÇÃO
Nome (Se diferente do Formando): _________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________ Localidade: _________________________
Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________
E-mail: _________________________________________________N.º de Contribuinte: ______________________
Sócio A.P.M.I., A.A.M.G.A, F.I.M.: Sim � Não  �
Estudante:       Sim � Não  �
FORMAS DE PAGAMENTO
� Envio Cheque N.º ______________, sobre o Banco _____________________no valor de Euros:_____________
� Transferência Bancária: Santander Totta - Lumiar, Lisboa -

CONFIDENCIALIDADE
A A.P.M.I. garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não 
será partilhada por terceiros, e será utilizada apenas para os fins directamente relacionados com o curso em que se 
inscreve.

Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à 
para vir a ser auscultado sobre a qualidade da Formação que irá frequentar, assinale com “x” 

Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos de formação, assinale 
com “x” �

Assinatura: _________________________________________________________________

ENVIAR A:
A.P.M.I. – Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
Rua dos Sapateiros, 207 – 2.º Esq.
1100-578 Lisboa
E-mail: apmigeral@mail.telepac.pt Fax: 21 716 22 59    Tel.:

*Nome: _______________________________________________________________________________________
*Naturalidade (Concelho Distrito): _____________________________________ *Data de Nascimento: ___/___/___
*Nacionalidade: ________________ *B.I./C.C. ___________ *Emissão: ___/___/___ *Arquivo: ________________
Morada pessoal: _____________________________________________ Localidade: _________________________
Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________
Cargo/Função: ________________________________ Departamento: ____________________________________
mail: _______________________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO
«Espaços Confinados»

EVENTO PARALELO AO
AMERICANO DE MANUTENÇÃO

12.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO
1.º ENCONTRO DE MANUTENÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA

20 de Novembro de 2013 – Hotel Cascais Miragem
14:00/17:00 (3 horas)

Não Sócios: 100,00 € Estudantes: 50,00 €

americano de Manutenção, beneficiarão de um desconto de 10% no total da 

. Data limite para Inscrição: 18 de Novembro de 2013

Nome (Se diferente do Formando): _________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________ Localidade: _________________________
Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________
mail: _________________________________________________N.º de Contribuinte: ______________________

Envio Cheque N.º ______________, sobre o Banco _____________________no valor de Euros:_____________
- N.I.B. 0018 0000 08741608001 60

A A.P.M.I. garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não 
será partilhada por terceiros, e será utilizada apenas para os fins directamente relacionados com o curso em que se 

Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT, entidade Certificadora de Entidades Formadoras, 
para vir a ser auscultado sobre a qualidade da Formação que irá frequentar, assinale com “x” �

Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos de formação, assinale 

Assinatura: _________________________________________________________________

Tel.: 21 716 38 81     Web-site: www.apmi.pt


