Dezembro

FORMAÇÃO
Segurança na Operação de Plataformas Elevatórias – 15 dezembro
Segurança na utilização de motosserras e motorroçadoras – 13 outubro

Teórico + Prático

•Identificar os principais componentes das Plataformas
Elevatórias e respetivas funções;
•Realizar operações seguras, alertando para os riscos
associados à má utilização dos equipamentos;
•Conhecer e cumprir as regras de higiene e segurança
inerentes à condução de Plataformas Elevatórias;
•Efetuar a inspeção diária e a manutenção primária das
Plataformas Elevatória

Consulte também:
Segurança na Operação de Pontes Rolantes -07 dezembro
Segurança na condução de empilhadores – 12 e/ou 22 dezembro
Renovação de certificação de empilhadores – 12 e/ou 22 dezembro
Formação Inicial de Empilhadores – 27 e 28 dezembro
Outros Cursos

Verificação
de Trabalhoe(DL
50/2005) - 05 –
e 13
06 outubro
dezembro
Segurança de
na Equipamentos
utilização de motosserras
motorroçadoras
•Conhecer a legislação, aplicável aos equipamentos de trabalho
- Dec. Lei 50/2005 de 25 de Fevereiro
•Interpretar e aplicar corretamente a legislação às rotinas de
manutenção.
• Avaliar os riscos, e tarefas a desenvolver;
•Desenvolver tarefas de verificação e manutenção preventiva
para garantir a segurança através de checklists adequados
• Definir as medidas de prevenção e proteção
•Exigências legais relativas aos manuais dos equipamento
Consulte também:
Passaporte de Segurança e Ambiente – 06 e 07 dezembro
Prevenção e Combate a Incêndios – 11 dezembro
Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho - 13 e 14 dezembro
Segurança nos Trabalhos em Altura – 14 dezembro
Outros cursos

Rolamentos e Chumaceiras – 18 e 19 dezembro

Fornecer aos participantes os conhecimentos relativos
aos diversos tipos de rolamentos, chumaceiras de
casquilhos, métodos de montagem e desmontagem de
rolamentos, o seu funcionamento e lubrificação.
Pretende-se igualmente habilitar os participantes a
identificar avarias mais comuns em rolamentos.

Consulte também:
Outros cursos

Gestão de Conflitos – 20 e 21 dezembro

Consulte também:
Outros cursos

DESTAQUES

•Reconhecer o conflito como parte integrante das relações
interpessoais e com potencial de aprendizagem e melhoria
dentro das equipas de trabalho;
•Identificar a importância do recurso a conhecimentos e
técnicas para a gestão pessoal de conflitos com clientes
internos e externos da empresa;
•Desenvolver as competências pessoais no contexto
relacional, com recurso ao desenvolvimento da
assertividade e da inteligência emocional.

NOTÍCIAS

No dia do Mar a nossa turma de 1º ano de Técnico de
Mecatrónica Automóvel foi visitar à exposição "A Era do
Lixo Marinho“ que esteve presente no Centro de
Interpretação Ambiental de Leiria.

A nossa formação não se faz apenas de sala de aula e
contribuímos para a formação cívica dos nossos formandos.
Os formandos do 2º ano do curso de Técnico de
Mecatrónica Automóvel associaram-se á “Brigada do Mar”
e participaram na Limpeza da praia do Pedrógão, no
passado mês de Novembro.

A nossa turma de 1°ano foi conhecer como é feito
o tratamento do nosso lixo e o tratamento dos
materiais reciclados.
Contamos com a Valorlis para nos mostrar este
processo.
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