
 
 

SEMINÁRIO 
 

“Segurança nas Indústrias da Pasta e do Papel” 
 

29 de Novembro 2012 
Hotel Lusitano -  Golegã 

 

 

 
ENQUADRAMENTO 
A atividade das empresas externas de prestação de serviços de manutenção, projetos, 
trabalhos de limpeza e outros, integrada nas atividades de carácter excecional ou regular 
desenvolvidas nas fábricas de pasta e papel, assume cada vez maior importância na 
organização de saúde e segurança associada aos trabalhos a realizar e ao funcionamento 
global das instalações. Assim, é fundamental garantir que os trabalhadores externos, de 
forma individual ou integrados nas empresas externas a que pertencem, disponham de 
conhecimentos de segurança suficientes para evitar acidentes provocados por ações 
individuais incorretas. 
 
 

OBJECTIVOS 
Apresentar e discutir metodologias harmonizadas de formação de pessoal externo 
em matéria de segurança na indústria de pasta e papel. 

 
 

DESTINATÁRIOS 
Sócios e não-sócios e outros técnicos de empresas do Sector da Pasta e do Papel, técnicos 
de segurança, trabalhadores com cargos de chefia, dirigentes e chefias operacionais de 
empresas de prestação de serviços. 
 
 

METODOLOGIA 
Apresentação de temas de segurança característicos do universo das fábricas de pasta e 
papel, contemplando a generalidade dos aspetos organizativos, perigos e riscos nas 
instalações e medidas de proteção. 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA 

09:00 – Receção e registo dos Participantes; 

09:15 – Introdução Cartão de Segurança – João Rebola (Grupo ALTRI); 

10:00 – Trabalhos especiais em altura – Luis Falcão (VERTLINE); 

10:45 – Coffee break; 

11:15 – Montagem, desmontagem e controlo de andaimes – Filipe Lima (TUBOGAL); 

12:00 – Trabalhos em espaços confinados – Paula Lima (grupo Portucel Soporcel); 

12:45 – Almoço; 

14:00 – ATEX, situações práticas na indústria papeleira – Margarida Boto (ISQ); 

14:45 – Consignação/autorização de trabalhos – Manuel Barreira (GALP ENERGIA); 

15:30 – Coffee-Break; 

16:00 – Gestão de empresas de prestação de serviços – Liliana Inácio (RENOVA); 

17:00 – Encerramento. 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€) 

 Sócio Individual Tecnicelpa *: …... 100,00 

 Sócio Coletivo Tecnicelpa*: ……... 100,00 (máximo 2 representantes por Sócio) 

 Sócio IPE / Sócio ABTCP: ….….….… 100,00 
 Não Sócio: ………………………….…….. 200,00 
 

* Sócios com as quotas regularizadas 

PRAZOS 
 O custo de inscrição acresce 50% após 21 de Novembro 2012; 

 Após 21 de Novembro 2012, inclusive, não haverá direito a reembolso de inscrição 
em caso de desistência; 

 

Prazo limite para a inscrição: 23 de Novembro 2012. 

ORGANIZAÇÃO 

 

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar 
Telefone e fax: +351 249 324 858/ Telemóvel: +351 919 373 636 

Email: info@tecnicelpa.com 
URL: www.tecnicelpa.com 

 
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário, em qualquer data, procedendo à devolução do 
valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional. 


