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Conteúdo Programático 

1. Tipos de linhas de vida e sua aplicabilidade:  

• Linhas de vida horizontais,  

• Linhas de vida verticais,  

• Linhas de vida em calha 

2. Tipos de guarda corpos 

• Guarda Corpos Fixos 

• Guarda Corpos Sem perfuração  

3. Cuidados a considerar aquando da instalação e manutenção 

 

 

 

• Identificar diferentes Linhas de Vida e Guarda Corpos; 

• Reconhecer que tipos de Linhas de Vida e Guarda Corpos se adequam a diferentes situações; 

• Caracterizar os requisitos de instalação, manutenção e inspeção de Linhas de vida e Guarda 

Corpos. 

Objetivos Gerais: 

• Identificar diferentes Linhas de Vida e Guarda Corpos; 

• Reconhecer que tipos de Linhas de Vida e Guarda Corpos se adequam a diferentes situações; 

• Caracterizar os requisitos de instalação e manutenção de Linhas de vida e Guarda Corpos. 
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Forma de Organização da Formação 
 
Webinar – Será desenvolvida uma sessão em videoconferência. 

No decorrer do webinar o formador irá recorrer à exposição e à demonstração.  

Terá oportunidade de colocar questões ao orador. 

 
 

Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 

Para a realização do Webinar os participantes deverão ter acesso a um computador e internet, 

devendo ter um browser atualizado e sendo recomendado a utilização do Firefox para as sessões 

síncronas. 

Os formandos terão acesso a: 

- Slides com as informações partilhadas no webinar. 

 

Público-alvo 
 
Coordenadores Técnicos; Responsáveis de Segurança do Trabalho; Técnicos Superiores de 

Segurança do Trabalho; Profissionais interessados na temática. 

 
 

Data e Horário 
 
Dia 02 de junho de 2020, das 14h30m às 15h30m 
 
 
Investimento 
 
Gratuito 
 
Terá direito a: Declaração de participação. 
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Etapas do Processo de Inscrição  

 
Etapa 1: Deverá preencher o questionário através do link infra.  

 

Link para inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/1ZM240RflE405jfzNJGKtXYxENYm0Ymdpw4nqUdcMhd0/

edit 

 

Etapa 2: A CEDROS envia-lhe de seguida uma email a confirmar a sua pré-inscrição. 

 

Etapa 3: A CEDROS enviar-lhe-á no dia anterior ao webinar, a informação para acesso à 

plataforma Zooom, que suportará a realização do webinar.  

 

No dia do webinar sugerimos que entre na plataforma 10 minutos antes das 14h30m. 
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