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Montagem e Desmontagem de Andaimes Tubulares  

Objetivos Gerais  

Este curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos, competências e 

prática que lhes permitam montar, utilizar e desmontar andaimes tubulares com segurança. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos estão aptos a: 

 Compreender as normalizações utilizadas nos andaimes tubulares; 

 Reconhecer os procedimentos e regras básicas de segurança na montagem, 

utilização e desmontagem de andaimes; 

 Implementar uma melhor avaliação dos riscos envolvidos; 

 Identificar as proteções individuais e coletivas indispensáveis. 

 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível da 

montagem, utilização e desmontagem de andaimes tubulares. 

Pré-requisitos 

Este é um curso ministrado nas instalações e com equipamento do Cliente, pelo que assume- 

- se a existência de andaimes tubulares para práticas simuladas. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdos Programáticos  

Módulo I - Normalização Específica sobre Andaimes Tubulares 

 Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Aprova a revisão do Código do Trabalho; 

 Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro - Regime jurídico da promoção da segurança e 

saúde no trabalho; 

 Decreto-Lei nº 103/2008 de 24 de junho - Estabelece as regras a que deve obedecer a 

colocação no mercado e a entrada em serviço das máquinas bem como a colocação no 

mercado das quase-máquinas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, relativa às máquinas e 

que altera a Diretiva n.º 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, 

relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos 

ascensores; 

 Decreto-Lei nº 50/05, de 25 de fevereiro - Prescrições mínimas de segurança e de 

saúde para a utilização de equipamentos de trabalho; 

 EN - 12810 e EN - 12811 - Requisitos a que devem obedecer os andaimes (elementos 

de segurança e ensaios). 
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Módulo II - Prevenção 

 A importância da prevenção; 

 Principais conceitos;  

 Boas práticas. 

 

Módulo III - Implantação em Obra 

 A planificação; 

 Documentação necessária associada a andaimes, nomeadamente o manual de 

instruções, os relatórios de verificação periódicos, formação, etc. 

 

Módulo IV - Avaliação de Riscos 

 O conceito de risco; 

 Determinação dos riscos existentes; 

 Riscos mais comuns; 

 Avaliação das equipas de trabalho; 

 Métodos de trabalho mais eficazes. 

 

Módulo V - Segurança na Montagem, Desmontagem e Exploração de Andaimes 

 Procedimentos de segurança; 

 Regras fundamentais a ter em conta. 

 

 


