Catálogo de Serviços

PEDRA

EXTRAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO

 Formação
 Consultoria

INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA

ÁREA DA SEGURANÇA
Curso
Higiene e Segurança na Industria
Extrativa (Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos em posto de
trabalho)
Higiene e Segurança na Industria
Transformadora (Identificação de
Perigos e Avaliação de Riscos em
posto de trabalho)

Duração

Destinatários

Modalidade

35h

Colaboradores das
pedreiras

Intra

Colaboradores da
fábrica

Intra

35h

Condutor / Manobrador de
equipamentos de extração e
movimentação de inertes

16h

Manobradores de
Escavadora giratória,
Pá Carregadora e
Dumper

Segurança na utilização de
Máquinas de Fio

8h

Colaboradores
utilizadores de
máquinas de fio

Intra

Segurança na utilização de
Equipamentos dotados de Lâmina

8h

Colaboradores
utilizadores de
retroescavadora com
lâmina e serrote com
lâmina

Intra

Segurança na utilização de
Perfuradoras

8h

Colaboradores
utilizadores de
perfuradoras

Intra

Condutor / Manobrador de
equipamentos de elevação e
movimentação de cargas

12h

Manobradores de
pontes rolantes;
pórticos; Grua
bandeira

Inter e Intra

Segurança na Condução de
Empilhadores

8h

Condutores de
empilhadores

Inter e Intra

Inter e Intra

2

Verificação de Equipamentos de
Trabalho (DL 50/2005)

8h

Responsáveis pela
verificação e manutenção
dos equipamentos de
trabalho

Inter e Intra
Empresa

Consignação de máquinas,
equipamentos e Instalações
elétricas industriais.

14h

Técnicos de Manutenção e
Responsáveis pela
Segurança

Inter e Intra
Empresa

Emergência e Primeiros Socorros
no local de trabalho

14h

Colaboradores e geral

Inter e Intra
Empresa

8h

Colaboradores que no
desenvolvimento da
atividade tenham posturas
anti-ergonómicas

Intra
empresas

Ergonomia e Prevenção de Lesões
músculo-esqueléticas (inclui
exercício de ginástica laboral)*

INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA
Formação técnica específica
Curso

Técnicas e Práticas de Extração e
Transformação de Pedra Natural

Arquitetura na Pedra Natural

Pedra Natural e o Design

Duração

Destinatários

35h

Colaboradores que
desempenhem
funções na área de
transformação de
pedra natural

16h

16h

Colaboradores das
áreas do projeto e
desenho
Colaboradores que
desempenhem
funções de projeto e
Design

Modalidade

Intra

Intra

Inter e Intra
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INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA
ÁREA TÉCNICA
Curso

Duração

Destinatários

Modalidade

Manutenção Eletromecânica de
equipamentos

35h

Responsáveis e
técnicos de
manutenção,
eletricistas,
mecânicos

Intra

Metrologia Dimensional

8h

Colaboradores da
fábrica

Inter e Intra

Pneumática Industrial

14h

Responsáveis de
manutenção,
mecânicos

Óleo Hidráulica

14h

Responsáveis e
técnicos de
manutenção,
mecânicos

Manutenção elétrica - baixa
tensão

14h

Técnicos de
manutenção,
eletricistas

Autómatos programáveis inicial

14h

Técnicos de
manutenção
industrial

Curso

Duração

Destinatários

Leitura de Desenho Técnico

14h

Engenheiros;
projetistas e
designers

Inter e Intra

Inter e Intra

Inter e Intra

Inter e Intra

ÁREA INFORMÁTICA

Desenho técnico assistido por
computador (CAD)

25h

Engenheiros;
projetistas e
designers e técnicos
de CAD

Modalidade
Inter e Intra

Inter e Intra
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INDÚSTRIA EXTRATIVA E TRANSFORMADORA
ÁREA COMÉRCIO
Curso

Marketing e
Internacionalização

Técnicas de Venda –
orientação para o cliente

Duração

Destinatários

14h

Empresários e
responsáveis pela
internacionalização,
exportação e
angariação de
novos mercados;

14h

Gestores
comerciais;
supervisores de
vendas;
profissionais de
vendas e
atendimento

Duração

Destinatários

Modalidade

Inter e Intra

Inter e Intra

ÁREA LÍNGUAS
Curso
Inglês

Modalidade

25h/50h
25h/50h

Francês

25h/50h

Espanhol
Alemão

Colaboradores em
geral que pretendam
desenvolver e /ou
aperfeiçoar os
conhecimentos
linguísticos

Inter e Intra

25h/50h

ÁREA COMPORTAMENTAL
Curso

Duração

Destinatários

Modalidade

Gestão de conflitos

14h

Colaboradores em
geral

Inter e Intra

Liderança e gestão de equipas

14h

Chefes de equipa e
colaboradores em
geral

Inter e Intra
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FORMAÇÃO E CONSULTORIA
GESTÃO AMBIENTAL • SISTEMAS DE GESTÃO QUALIDADE • MARCA STONE PT

Apoiada num conjunto de profissionais especializados, a Atar
conjuntamente com a Assimagra presta serviços de consultoria para a
implementação dos sistemas de Gestão Ambiental; Sistemas de Gestão
da Qualidade e Certificação STONE PT
Oferecemos serviços integrados de consultoria e formação criando
metodologias que, sendo assimiladas pelos vários intervenientes,
permitirão um caminho para atingir a eficácia e eficiência dos processos
internos, obter produtos mais aptos e atingir as expectativas dos
clientes, contribuindo para o aumento da produtividade e da
competitividade no setor.
As metodologias de consultoria permitirão que os processos das
organizações, sendo um conjunto de atividades devidamente
encadeadas e sequenciadas, sejam medidos e monitorizados de forma
a que decisões sobre o que fazer, sejam baseadas em factos e não
tomadas de uma forma ocasional.

qualidade
gestão
ambiente
6

QUALIDADE
GESTÃO DA QUALIDADE irá permitir que os impactes na qualidade
sejam analisados e controlados, de forma a garantir que aqueles
contribuam positivamente para a valorização do produto nas suas
diferentes fases de transformação, por forma a maximizar a
qualidade percebida pelos clientes.

AMBIENTE
A certificação de um SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL permite que
organizações obtenham todas as mais-valias das metodologias da
Norma como o reconhecimento por parte de clientes, fornecedores,
parceiros, do esforço realizado pela empresa para a melhoria da sua
performance ambiental.
As organizações que dispõem de um Sistema de Gestão Ambiental
certificado obtêm uma imagem acrescida de integridade e de
excelência.

STONE.PT
Apoiamos as empresas do Setor para implementação da marca
STONE.PT nos seus produtos, permitindo assim a consolidação da
marca nos mercados internacionais.
A estratégia desenvolvida em torno da marca STONE.PT tem como
objetivo transmitir uma imagem de sofisticação, qualidade, inovação
e garantia de origem da pedra, possibilitando o aumento do nível de
credibilidade juntos dos consumidores da pedra natural.

Pergunte-nos como
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1. Certificação
•No final da ação serão emitidos certificados de formação profissional a todos os formandos que
tenham atingido os objetivos propostos.(Plataforma SIGO)
•No caso dos Condutores/Manobradores serão emitidos cartões pessoais de certificação válidos por
5 anos.
•Os certificados serão entregues após o recebimento do valor relativo à realização de cada ação.
•Todos os formadores têm Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) de Formador emitido
pelo IEFP.
•A Atar - Serviços, Lda. encontra-se certificada como Entidade Formadora pela DGERT, Certificado
Nº 0482/2013.

2. Compromisso de confidencialidade
A Atar garante total confidencialidade no tratamento da informação facultada para a realização da
ação bem como das conclusões que advirem do processo formativo

3. Material Pedagógico a fornecer pela Atar e incluído serviço prestado
Material Pedagógico
✓ Duplicação e encadernação do Manual de formação
✓Elaboração e registo em SIGO dos documentos de avaliação e certificação da ação

Preparação pedagógica
✓ Definição de conteúdos programáticos
✓Recrutamento e seleção de formadores
✓Seleção e recolha de material de apoio
✓Execução de textos de apoio
✓Conceção e elaboração de exercícios práticos de aplicação

4. Material e Recursos Didáticos a disponibilizar pela Empresa Cliente e/ou Atar
Componente teórica
Sala de formação: (mesas, cadeiras, quadro de parede e videoprojector)
Componente Prática
Local e equipamentos adequados á realização da componente prática da formação por parte dos
formandos:
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DEPARTAMENTO

DE

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Av. Heróis de Angola, 76 – 2º C
2400 - 153 Leiria - Portugal
Tel: +351 244 827188
Tlm: 961 418 707 / 913 477 712
sandraanastacio@atarservicos.pt

www.atarservicos.pt

