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13h15→15h00 –  Almoço

15h00→16h00 –  “Desenvolvimento e especificações do Plano de 
Segurança e Saúde para a execução da obra: casos 
práticos de viadutos e pontes” 
(Sr. Luis Machado, Responsável de Segurança 
da empresa Alves Ribeiro)

16h00→16h15 –  Intervalo

16h15→17,15 –  “Perspectivas da regulamentação do exercício
da Coordenação de Segurança na Construção”
(Eng. José Marçal, Coordenador da Comissão 
Executiva da Especialização de Segurança 
no Trabalho da Construção da OE)

30 de setembro

aUditório adolFo roQUe 
sede da reGião centro da ordem dos enGenheiros

09h30→10h00 –  Sessão de abertura
(Eng. Octávio Alexandrino, Presidente do CDRC, 
Eng. José Marçal, Coord. da Especialização de STC, 
Eng. Rui Prata Ribeiro, Coordenador do CRC Civil, 
Eng. Carlos Matias Ramos, Bastonário)

10h00→11h00 –  “Integração dos Princípios Gerais de Prevenção
na fase de projecto: conceitos e casos práticos” 
(Eng.ª Patrícia Matos, Responsável da Coordenação 
de Segurança na Fase de Projecto da empresa 
Brisa, Eng.ª e Gestão, SA)

11h00→11h30 –  Intervalo

11h30→12h30 –  “O contributo da Geotecnia na prevenção
de acidentes laborais na Construção” 
(Eng. Francisco Lucas, Professor Coordenador 
do Dept. Eng.ª Civil do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco)

12h30→13h15 –  “A perspectiva do Dono de Obra em termos
de Segurança no Trabalho num empreendimento 
ferroviário de alta velocidade”
(Eng. Henrique Oliveira, da Direcção Geral 
do consórcio concessionário ELOS)

BOLETIM DE InSCRIçãO

Jornadas sobre seGUranÇa no trabalho da constrUÇão

Membro da OE  nº:____________; não Membro da OE ; Estudante ;

nome:__________________________________________________________________________________________________________

Morada:_____________________________________________________________________________ C.P:________________________ 

Telefone:__________________ TM:__________________ e-mail:__________________________________________________________

Forma de Pagamento:

Opção1: Junto envio cheque nº:____________________________ s/o:___________________________________, no valor de ___ Euros.

Opção 2: Pagamento por transferência bancária (nIB: 0036 0058 99100152881 05), no valor de ____ Euros (juntar comprovativo da 

transferência).

O recibo deverá ser emitido em nome de: ______________________________________________________________________________

Contribuinte nº:___________________________

Preços de inscrição*
(*inclui almoço, cafés e pasta com documentação)

Membros da Ordem dos Engenheiros: € 40,00
não Membros: € 60,00
Estudantes: € 20,00

data limite de inscrição: 22 de Setembro de 2010 (as inscrições 
efectuadas após esta data terão um acréscimo de 25% no preço).

inscrições: O boletim de inscrição, acompanhado do respectivo 
pagamento, ou comprovativo do mesmo, deverá ser enviado para: 
Ordem dos Engenheiros – Região Centro, Rua Antero de Quental 
nº 107, 3000-032 COIMBRA, ou por e-mail para
dina@centro.ordemdosengenheiros.pt. As inscrições são limitadas e 
serão consideradas por ordem de chegada.


