FEVEREIRO

FORMAÇÃO

Segurança na operação de empilhador telescópico multifunções – 10 fevereiro

• Realizar operações seguras, alertando para os riscos associados
à má utilização dos equipamentos
• Conhecer e cumprir as regras de higiene e segurança inerentes à

Realizado
ao sábado

condução de empilhador telescópico multifunções
•Efetuar a inspeção diária e a manutenção primária dos
empilhadores telescópicos multifunções

Este curso pretende dar resposta à legislação em vigor,
considerando que os equipamentos de trabalhos só
podem ser conduzidos por trabalhadores devidamente
habilitados, de acordo com o DL 50/2005

Consulte também:
Segurança na Operação de Plataformas Elevatórias – 10 fevereiro

Segurança na condução de empilhadores – 17 e/ou 28 fevereiro
Renovação de certificação de empilhadores - 17 e/ou 28 fevereiro
Segurança na utilização de motosserras e motorroçadoras – 28 fevereiro
Formação inicial de condutores de empilhadores – 27 e 28 fevereiro
Segurança na Operação de Pontes Rolantes - 24 fevereiro
Outros Cursos

Mais informações

Ergonomia- prevenção de doenças músculo esqueléticas – 8 fevereiro

•Este curso pretende dotar os formandos dos
conhecimentos que permitam introduzir o
conceito de ergonomia nos seus Postos de
Trabalho, com a adopção de posturas e
movimentos adequados e ergonómicos.

Consulte também:
Boas práticas de Higiene e segurança no trabalho – 22 fevereiro

Mais informações

Outros cursos

Manutenção Industrial – 14 e 15 fevereiro

• No final do curso os formandos estarão aptos
a efetuar a caraterização do processo de
manutenção industrial, conhecendo técnicas de
organização, planeamento e ferramentas para

uma gestão eficaz da manutenção.

Consulte também:
Variadores velocidade (essencial) – 7 fevereiro
Autómatos programáveis (inicial) – 19 e 20 fevereiro
Pneumática Industrial I – 20 e 21 fevereiro
Sensores industriais (essencial) – 21 fevereiro
Segurança Elétrica (prevenção riscos eléctricos) – 22 fevereiro
Rolamentos e Chumaceiras – 27 e 28 fevereiro
Outros cursos

Mais informações

Técnicas de Vendas (orientação para o cliente) – 23 e 24 fevereiro

Fidelizar clientes com base em relações diferenciadas e
personalizadas;
Pensar o cliente como único;
Definir estratégias individualizadas ;
Estruturar processos de venda e preparação para as
questões do cliente, o seu ambiente e as suas alavancas
de tomada de decisão.

Mais informações
Consulte também:
Liderança e Motivação de Equipas – 21 e 22 fevereiro
Outros cursos
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