FORMAÇÃO
BASIC SAFETY TRAINING

GWO - BASIC SAFETY TRAINING

A Soluções Outdoor é uma empresa direccionada para as situações de
trabalho onde existe risco de queda.
A nossa tarefa consiste em proporcionar equipamentos e técnicas para eliminar esses riscos, proporcionando soluções que aumentem a segurança e a produtividade.
Possuímos os equipamentos mais avançados tecnologicamente e uma
equipa experiente e qualificada sempre pronta a solucionar os problemas com que se debatem diariamente.
A nossa missão consiste em contribuir para a melhoria da eficácia, produtividade e competitividade dos nossos clientes, dotando-os de soluções adequadas para a eliminação de riscos/acidentes associados
aos trabalhos em aerogeradores.
Este é também o objetivo da Global Wind Organization, (GWO) - associação de proprietários e fabricantes de aerogeradores.
Desta forma foi criada a norma BST Basic Safety Training cujo objetivo
é desenvolver formação comum na industria eólica.
Acompanhando as exigências do mercado a Soluções Outdoor obteve a
certificação desta norma em Fevereiro de 2015 nas seguintes áreas de
formação:





Trabalhos em Altura;
Combate a incêndios;
Primeiros Socorros;
Movimentação de cargas:

Como sempre trabalhamos para garantir a segurança dos Trabalhadores.
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DESTINATÁRIOS
CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS
DURAÇÃO

Teórica

Prática

Introdução
Enquadramento legal, Normas
CE – conformidade
Equipamento de protecção individual - EPI. Arnês, linhas de vida verticais, cordas anti-queda,
corda de posicionamento.
Escolha dos equipamentos, principais ameaças, utilização correta, verificação dos EPI pelo utilizador.
Procedimentos em caso de acidente - Princípios de Evacuação
e Resgate.

Revisão visual dos EPI.
Utilização de corda anti-queda, corda de posicionamento e anti-queda
de linha de vida.
Avaliação dos riscos existentes.
Suspensão inerte.
Procedimentos de emergência – utilização do equipamento de resgate
em segurança.
Resgate no local de trabalho pela
equipa.
Avaliação.

16 horas incluindo intervalos.

Sob Consulta
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MOV. MANUAL CARGAS

2 anos

FIRE AWARENESS

VALIDADE

Trabalhadores de empresas que executam trabalhos de
manutenção, limpeza, instalação de equipamentos etc, em
aerogeradores.

FIRST AID

PREÇO

No final deste módulo o formando deverá ser capaz de:
•
Identificar os riscos inerentes ao trabalho em altura
em aerogeradores.
•
Executar com segurança uma evacuação e resgate segundo os princípios da GWO.

WORK AT HEIGHTS

OBJECTIVOS

TRABALHOS EM ALTURA
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CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS DESTINATÁRIOS
DURAÇÃO

Teórica

Prática

Introdução
Legislação Nacional e Internacional. Linhas de orientação para
1º Socorros. Riscos e Perigos.
Anatomia; Primeiros Socorros
(A-B-C);
DEA—Desfibrilhador automático externo; Primeiros Socorros
Básicos.

Exercícios Práticos de primeiros Socorros.
Suporte básico de vida, PLS, desobstrução de via Aérea.
Avaliação.

16 horas incluindo intervalos.

Sob Consulta
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MOV. MANUAL CARGAS

2 anos

FIRE AWARENESS

VALIDADE

Trabalhadores de empresas que executam trabalhos de
manutenção, limpeza, instalação de equipamentos etc, em
aerogeradores.
FIRST AID

PREÇO

No final deste módulo o formando deverá ser capaz de:
•
Demonstrar compreensão na realização de 1º Socorros de uma forma segura identificando sinais e sintomas de lesões.
•
Executar com segurança os 1º Socorros a uma vitima
de acidente de trabalho segundo os princípios da
GWO.

WORK AT HEIGHTS

OBJECTIVOS

PRIMEIROS SOCORROS
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DESTINATÁRIOS
CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS

Prática

Legislação;
Combustão e propagação do fogo;
Extinção do fogo;
Prevenção do fogo;
Equipamentos de combate a incêndios num aerogerador;

Exercícios Práticos.
Combate a um incêndio em cenário
controlado.

4 horas

2 anos

Sob Consulta

Zona Industrial de Constantim — Rua do cruzeiro nº15 – Depósito Elevado - 5000-082
Vila Real - Portugal
Tlf/Fax: +351 259 247 018– luisalves@solucoesoutdoor.com

MOV. MANUAL CARGAS

DURAÇÃO

Teórica

FIRE AWARENESS

VALIDADE

Trabalhadores de empresas que executam trabalhos de
manutenção, limpeza, instalação de equipamentos etc, em
aerogeradores.

FIRST AID

PREÇO

No final deste módulo o formando deverá ser capaz de:
•
Demonstrar capacidades para utilizar equipamentos
de combate a incêndios.
•
Demonstrar capacidades e conhecimentos para avaliar um incêndio e de forma eficiente extingui-lo sem o
risco de lesões

WORK AT HEIGHTS

OBJECTIVOS

COMBATE A INCENDIOS
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Teórica

Prática

Legislação;
Riscos e Perigos;
Anatomia da coluna vertebral e
Postura;
Planeamento de levantamento;
Controlo de riscos e técnicas de
levantamento de cargas;
Comportamento seguro.

Exercícios Práticos.

DESTINATÁRIOS
VALIDADE

Sob Consulta
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MOV. MANUAL CARGAS

2 anos

PREÇO

4 horas

FIRE AWARENESS

CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS

Trabalhadores de empresas que executam trabalhos de
manutenção, limpeza, instalação de equipamentos etc, em
aerogeradores.

FIRST AID

DURAÇÃO

No final deste módulo o formando deverá ser capaz de:
•
Executar com segurança a movimentação manual de
cargas em aerogeradores.

WORK AT HEIGHTS

OBJECTIVOS

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS

GWO - BASIC
TRAINING

SAFETY

Formandos
Os valores apresentados vigoram para formações com um
mínimo de 4 formandos.
No caso de não ser atingido este número mínimo de formados o valor a cobrar é o valor total dos 4.

EPI´s
Kit de trabalho em Altura acompanhado com comprovativo de inspeção anual (Caso não tenham EPI a
Soluções Outdoor disponibiliza.)
EPI´s obrigatórios: botas de trabalho, capacete e luvas.

Localização e contactos:
Centro de Formação
Rua do Cruzeiro nº 15—Zona Industrial de Constantim
5000-082 Vila Real
Tel/Fax. 259 347 018
www.solucoesoutdoor.com
GPS: N41º17.715 - W 007º45.290

Inscrições / Informações
Tel/Fax. 00351 259 247 018
Tlm. 00351 939 980 109
luisalves@solucoesoutdoor.com

Valor apresentados não incluem IVA
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INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES

Seguro de Acidentes de trabalho
No ato de adjudicação deve ser enviado o nome dos formandos e comprovativo de cobertura pelo seguro de acidentes de trabalho da Empresa.
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CERTIFICADO

CERTIFICADO
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