18.ª EDIÇÃO

Fichas de Dados de Segurança Desafios técnicos
Datas:
10 e 13 dezembro 2021
Horário 1ª sessão: 9:00h-13:00h
Horário 2ª sessão: 9:30h-12:30h
Duração: 7h

Local: Formação Online síncrona Investimento:
Contactos:
180€ (cento e oitenta Euros + IVA)
Tel: 228348130
Clientes A. Ramalhão 10% de desconto
Tlm: 936006342
E-mail: geral@aramalhao.com

ENQUADRAMENTO
As fichas de dados de segurança (FDS) são uma ferramenta com vasta e importante informação disponível para a
atividade dos técnicos de ambiente e de segurança no trabalho. A ficha de dados de segurança alargada que inclui
cenários de exposição apresenta condições operacionais e medidas de gestão dos riscos, lançando um novo desafio
aos técnicos. A desagregação das informações constantes nestes documentos revela-se um desafio, dadas as diversas
exigências das diferentes áreas técnicas como sejam: a definição dos agentes químicos a monitorizar, a avaliação do
risco químico, a caracterização de efluentes gasosos, dados para a elaboração do plano de gestão de solventes, etc.
São vários os intervenientes na cadeia de abastecimento e o Regulamento REACH estabelece obrigações e
responsabilidades para todos eles. Nesta formação iremos apenas abordar o papel do utilizador a jusante –
utilizadores industriais e profissionais.

OBJETIVOS
✓ Conhecer a estrutura e conteúdo das fichas de dados de segurança e dos cenários de exposição.
✓ Interpretar e aplicar da informação das fichas de dados de segurança em diferentes vertentes técnicas.
✓ Elaborar um inventário técnico de produtos químicos, ferramenta essencial para dar resposta a diversos
requisitos legais e atividades técnicas.
✓ Conhecer as obrigações gerais do utilizador a jusante – utilizadores industriais e profissionais do âmbito do
Regulamento REACH.
✓ O que fazer quando se recebe uma ficha de dados de segurança alargada (anexo cenários de exposição).

PROGRAMA | DIA 10 de dezembro 2021 (Fichas de dados de Segurança)
09h00m – 09h45m | Introdução à temática das FDS e perguntas frequentes
09h45m – 10h45m | Estrutura e conteúdo das FDS
10h45m – 11h00m | Pausa
11h00m – 11h30m | Validação das FDS - exercício prático
11h30m – 12h15m | Aplicação técnica das informações das FDS (medição de agentes químicos, avaliação do risco
químico, plano de gestão de solventes, ATEX, seleção de EPI´s entre outros)
12h15m – 13h00m| Caso prático 1 em sala virtual: Elaboração de inventário técnico com informação técnica das FDS

PROGRAMA | DIA 13 de dezembro 2021 (Cenários de exposição)
09h30m – 10h30m | Introdução aos cenários de exposição: definição, conteúdo, obrigações do utilizador a jusante –
utilizadores industriais e profissionais, condições operacionais e medidas de gestão do risco
10h30m – 10h45m | Apresentação do caso prático proposto pelo formador
10h45m – 11h00m | Pausa
11h00m – 12h00m | Caso prático 2 : Análise de cenários de exposição e identificação das obrigações
12h00m – 12h30m | Discussão de casos práticos apresentados pelos formandos

FORMADORAS

Paula Santos ( Direção Técnica Ambiente e Segurança da A.Ramalhão, Lda)
Ana Santos ( Consultora de Ambiente e Segurança da A.Ramalhão, Lda)
Técnicos de Segurança no Trabalho; Técnicos de Ambiente; Responsáveis de Qualidade e

DESTINATÁRIOS Ambiente; Responsáveis de Produção, Outros profissionais com interesse neste tema.

