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•Identificar e caraterizar os constituintes do equipamento;
•Executar corretamente os procedimentos básicos de regulação dos
equipamentos;
•Caraterizar e utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e os
dispositivos de segurança da motosserra;
•Operar corretamente com a motosserra e equipamentos acessórios ou
auxiliares nas operações de corte, traçagem e toragem;
•Executar de forma correta as operações de manutenção primária e
conservação das motosserras e motorroçadoras
Mais informações

Consulte também:
Segurança na condução de empilhadores – 14 julho e/ou 25 julho
Renovação de certificação de empilhadores 14 julho e/ou 25 julho

Condutor/manobrador equipamentos de movimentação de terras – 14 julho
Formação inicial de empilhadores – 19 e 20 julho
Segurança na Operação de Plataformas Elevatórias – 21 julho
Segurança na Operação de Gruas– 28 julho
Outros Cursos

Passaporte de Segurança e Ambiente – 19 e 20 julho

-Adoptar atitudes pro-activas de segurança que permitam a diminuição
de acidentes de trabalho;
- Identificar os perigos e caracterizar os riscos inerentes ás actividades
profissionais a desenvolver;
- Aplicar os princípios gerais de segurança e ambiente, cumprindo as
sinalizações e procedimentos de segurança e ambiente, bem como, as
regras de utilização dos equipamentos de trabalho e protecção.

Mais informações

Consulte também:
Emergência e Primeiros Socorros no Trabalho – 20 e 21 julho
Segurança nos Trabalhos em Altura – 13 julho
Outros cursos

Metrologia e Calibração - 4 julho
•Compreender

a

principal

terminologia

utilizada

no

Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM)
•Distinguir entre metrologia legal e industrial

•Compreender o erro nas medições e, as principais fontes de
incerteza de uma calibração
•Gerir o equipamento de monitorização e medição (EMM)
•Definir um Plano de Calibração
•Analisar certificados de calibração

Mais informações

Consulte também:
Introdução à Óleo Hidráulica – 26 e 27 julho
Electropneumática – 17 e 18 julho

Metrologia Dimensional – 19 julho
Outros cursos

Gestão de Armazém e Logística - 11 e 12 julho

•Identificar os conceitos e metodologias aplicadas à logística
empresarial.
•Identificar as competências da função do responsável pelo Armazém,
aplicando os procedimentos para uma gestão organizada de armazéns,
espaços de armazenagem, organização eficaz nos procedimentos de
Entrada, Picking, Expedição e Inventários;
•Conhecer os aspetos relacionados com a Segurança em Armazéns,
Métodos de acondicionamento, Seleção do equipamento e Sinalética.
Mais informações

Consulte também:
Técnicas de Vendas-orientação para o cliente – 7 e 14 julho
Liderança e Motivação de Equipas – 26 e 27 julho

Outros cursos
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