Catálogo de Formação
Segurança • Ambiente •Qualidade • Aconselhamento técnico
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INTRODUÇÃO
O presente catálogo tem por objetivo apresentar e dinamizar formação certificada para o setor da
Pedra e Rochas Ornamentais.
O permanente contato e a experiência que temos no setor, permiti-nos ajustar a nossa oferta, tendo em
conta a sua crescente dinâmica, o risco da atividade, as exigências legais, os ritmos de trabalho e de
produtividade, propondo assim soluções formativas de maior proximidade e contato direto com o
trabalhador e posto de trabalho.
Paralelamente e face ás recomendações e exigências das Autoridades para as Condições de Trabalho
(ACT), alargámos a nossa oferta tendo como referência a Formação Modular do Catálogo Nacional de
Qualificações. “É do entendimento da ACT que existindo já uma formação modular, com o conteúdo e

número de horas, deverá ser esta a seguida.”*
Para apoiar as empresas no cumprimento destas exigências, também propomos respostas de Formação
Financiada pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), pela Medida Cheque
Formação e proximamente pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.
Por fim, e porque acreditamos que a Segurança nunca é demais, reforçámos a nossa oferta formativa
com cursos específicos de atualização de conhecimentos aplicável á indústria extrativa e à promoção
das condições de segurança e saúde no trabalho em pedreiras, tendo por base os seguintes princípios:
-

Planeamento de locais de trabalho bem concebidos;

-

Utilização de equipamentos bem adaptados;

-

Aquisição de Máquinas seguras;

-

Realização de verificações e ensaios por pessoa competente

-

Manutenção dos equipamentos de trabalho;

-

Registo e atualização de procedimentos, legislação, verificações e manutenções;

-

Formação e informação aos trabalhadores

*Fonte: Direção de Serviços de Apoio á Atividade Inspetiva

ÁREAS E MODALIDADES DE FORMAÇÃO
1.

Formação de Segurança para a Industria extrativa e
Transformadora

1.1 Segurança no de trabalho– avaliação e mitigação dos riscos
1.2 Condutores / Manobradores Equipamentos de Movimentação de Inertes
1.3 Manobra e Parqueamento – Regras (UFCD 3916)
1.4 Condutor/Manobrador de Equipamentos de Elevação de Cargas
1.5 Manobra e Parqueamento – Regras para equipamentos de elevação
1.6 Verificação de Equipamentos de Trabalho - Inspeção Obrigatória (DL50/2005)
1.7 Formação para Representante do Empregador
1.8 Primeiros Socorros no local de trabalho – reciclagem
1.9 Segurança nos Trabalhos em Altura

2. Formação de Segurança Técnica Específica para a Indústria extrativa
2.1 Master em Segurança na Indústria Extrativa – Organização da Segurança em
Pedreira

3.Qualidade e Ambiente
3.1 Gestão de Resíduos – novo enquadramento Legal
3.2 Conformidade ambiental
3.3 Norma NP EN ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental

4. FORMAÇÃO MODULAR
4.1 Catálogo Nacional de Qualificações
- Recomendações ACT

5. FORMAÇÃO Á MEDIDA
6. FORMAÇÃO FINANCIADA
6.1 Medida Cheque Formação
6.2 POISE: Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego
6.3 PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
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1. FORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A INDÚSTRIA EXTRATIVA E
TRANSFORMADORA

1.1 Segurança no Trabalho - avaliação e mitigação do
risco na Indústria Extrativa
Objetivos:
▪ Sensibilizar os Formandos para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
nas pedreiras;
▪ Conhecer as principais causas de acidentes de trabalho
▪ Dar a conhecer os riscos profissionais na indústria extrativa
▪ Dar a conhecer os principais procedimentos de segurança na indústria
extrativa
▪ Operar em segurança os equipamentos de trabalho
▪ Identificar e caracterizar os EPI’s e interpretar a sinalização de
segurança;
▪ Promover as atuações de prevenção básicas, tais como, a arrumação, a
limpeza, a sinalização e a manutenção geral e garantir a sua continuação
e controlo

Destinatários: Operacionais da industria extrativa
Duração: 16h – 24h
Metodologia de realização:
- Realização de sessões inicial e final em sala, desenvolvimento dos temas
na pedreira, com acompanhamento em posto de trabalho;
- Elaboração de um Relatório propostas de melhoria das condições de
segurança, por posto de trabalho e coletivas.

Avaliação da ação
- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO

Modalidade de realização:
-Á

Medida;
- Formação Financiada- Medida Cheque de formação

1.2 Condutor/Manobrador de Equipamentos de Extração
e Movimentação de inertes –Retroescavadora; Escavadora

Indústria Extrativa e Transformadora

Giratória; Dumper e Pá Carregadora

Objetivos:
• Conhecer os requisitos legais associados à atividade de movimentação de
inertes através de meios mecânicos
• Conhecer previamente as caraterísticas do terreno onde vai operar e do
material a movimentar
• Conhecer os princípios de funcionamento dos principais órgãos dos
equipamentos
• Aplicar as regras Higiene e Segurança na Operação
• Identificar os procedimentos para as verificações diárias e manutenção
preventiva dos equipamentos
• Conhecer e praticar as técnicas de Condução e Operação dos
equipamentos

Destinatários: Operadores de equipamentos de movimentação de inertes
Duração: 8h-24h
Metodologia de realização:
• Componente teórica com realização de exame de avaliação teórico
• Componente prática com realização de exame de avaliação prática

Avaliação da ação
-

Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Cartão digital de certificação

Modalidade de realização:

- Formação Á Medida

1.3 Manobra e Parqueamento – Regras (UFCD 3916)

Indústria Extrativa e Transformadora

Objetivos:
• Observar os cuidados a ter na movimentação da máquina e nas manobras
durante a execução dos trabalhos.
• Identificar as sequências de tarefas a executar nos trabalhos e as regras a
respeitar nas manobras.
• Aplicar as normas de parqueamento estabelecidas.
• Habilitar o operador á condução dos equipamentos conforme
recomendações da ACT

Destinatários: Operadores de equipamentos de movimentação de inertes
Duração: 25h
Metodologia de realização
- Formação

em contexto de trabalho;
- Componente teórica com realização de exame de avaliação teórico;
- Componente prática com realização de exame de avaliação prática;

Avaliação da ação
-

Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Cartão digital de certificação

Modalidade de realização:
- Formação Modular do Catálogo Nacional de Qualificações
- Formação Financiada- Medida Cheque de formação

1.4 Condutor/Manobrador de Equipamentos de Elevação
de cargas –Empilhadores; Empilhadores Telescópicos Multifunções e

Indústria Extrativa e Transformadora

Plataformas Elevatórias

Objetivos:
• Conhecer os requisitos legais associados á operação dos equipamentos
de elevação e movimentação de cargas;
• Conhecer as características e princípios de funcionamento dos principais
órgãos dos equipamentos: (Empilhadores, Empilhadores telescópicos
multifunções e Plataformas Elevatórias)
• Aplicar as regras de Higiene e Segurança na Condução
• Identificar os procedimentos para Manutenção primária e preditiva
• Aplicar as técnicas de Condução e Operação de equipamentos de
elevação de cargas

Destinatários: Operadores de Equipamentos de Elevação de cargas
Duração: 8h a 24h
Metodologia de realização:
- Componente

teórica com realização de exame de avaliação teórico
- Componente prática com realização de exame de avaliação prática

Avaliação da ação
- Emissão

do certificado pela Plataforma SIGO
- Cartão digital de certificação

Modalidade de realização:

-

Formação á Medida

Indústria Extrativa e Transformadora

1.5 Manobra e Parqueamento – Regras para
Equipamentos de Elevação (UFCD 8379)
Objetivos:
• Identificar os cuidados a ter na movimentação dos equipamentos de
elevação e nas manobras durante a execução dos trabalhos.
• Identificar a sequência das tarefas a executar nos trabalhos e as regras a
respeitar nas manobras com equipamentos de elevação.
• Identificar as normas de parqueamento estabelecidas para condução de
equipamentos de elevação;
• Habilitar o operador á condução dos equipamentos conforme
recomendações da ACT. (Pontes Rolantes e Pórticos)

Destinatários: Operadores de equipamentos de elevação de cargas
Duração:25h

Metodologia de realização:
- Formação

em contexto de trabalho
- Componente teórica com realização de exame de avaliação teórico
- Componente prática com realização de exame de avaliação prática

Avaliação da ação
- Emissão

do certificado pela Plataforma SIGO
- Cartão digital de certificação

Modalidade de realização:
- Formação

Modular do Catálogo Nacional de Qualificações
-Formação Financiada- Medida Cheque de formação

Indústria Extrativa e Transformadora

1.6 Verificação de Equipamentos de Trabalho - Inspeção
Obrigatória (DL 50/2005)
Objetivos:
• Identificar as exigências legais aplicáveis aos equipamentos de trabalho;
• Aplicar os princípios de integração da segurança em equipamentos em
uso;
• Aplicar as diretrizes de segurança aos equipamentos;
• Elaborar Listas de Verificação para equipamentos;
• Elaborar análise de riscos a equipamentos de trabalho;
• Certificar pessoas competentes para a realização das verificações
(internas)

Destinatários: Colaboradores que realizem e/ou pretendam vir a realizar
verificações aos equipamentos de trabalho

Duração:8h
Metodologia de realização:
-

Componente teórica
Componente prática de verificação de equipamentos de trabalho e
elaboração de check-list

Avaliação da ação

- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:

- Formação Á Medida

1.7 Formação para Representante do Empregador

Indústria Extrativa e Transformadora

Objetivos:
• Estabelecer um modelo conceptual e legislativo que vise a Prevenção de
Riscos Profissionais;
• Proporcionar habilitações que permitam a realização de avaliações
elementares de riscos e, para cada caso, estabelecer medidas de
Prevenção do mesmo tipo e compatíveis com o seu grau de formação;
• Preparar o trabalhador para participar nas ações de emergência e
primeiros socorros mediante a aplicação das respetivas técnicas;
• Analisar a forma de gerir a Prevenção de Riscos Profissionais na empresa,
nos seus dois componentes básicos: o sistema de gestão da Prevenção e o
tipo de recursos humanos e materiais que irão desenvolver as atividades
de Prevenção;
• Identificar e conhecer os organismos públicos nacionais e internacionais
mais importantes relacionados com a Segurança, a Higiene e a Saúde no
Trabalho;
• Reconhecer e aplicar os conhecimentos adquiridos ao nível dos riscos
profissionais e da sua prevenção no setor de atividade da empresa.

Destinatários: Colaboradores que pretendam vir a ser Representantes do
empregador em matéria de SST

Duração:35h
Metodologia de realização:
-Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material
audiovisual, demonstrativo das situações em estudo com recurso a
exemplos práticos de aplicação da matéria

Avaliação da ação
-

Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Reconhecimento ACT

1.8 Primeiros Socorros no local de trabalho - reciclagem

Indústria Extrativa e Transformadora

Objetivos:
• Reconhecer as diversas componentes de funcionamento e organização de
um sistema de emergência médica.
• Avaliar e corrigir os fatores de risco de vida, imediato ou não, através
dos procedimentos corretos de exame da vítima.
• Efetuar eficientemente a reanimação e a desobstrução das vias aéreas.
• Reconhecer e combater as hemorragias.
• Reconhecer os vários tipos de traumas e queimaduras e os cuidados de
emergência a aplicar em cada situação.

Destinatários: Colaboradores com formação inicial que pretendam
atualizar os conhecimentos de primeiros socorros

Duração: 8h
Metodologia de realização
- Componente

teórica e realização de exercícios práticos de socorro á

vítima.

Avaliação da ação
- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:
- Formação Á

medida

1.9 Segurança nos Trabalhos em Altura

Indústria Extrativa e Transformadora

Objetivos:
• Dotar os/as participantes de conhecimentos sobre os cuidados
específicos nos Trabalhos em altura e no aceso a estruturas;
• Organização do trabalho e riscos associados aos trabalhos em altura;
• Conhecer identificar os sistemas e componentes anti queda;
• Dotar os/as participantes de conhecimentos técnicos relativos á
utilização, colocação e ajuste do arnês anti queda e respetivos
acessórios;
• Dotar os/as formandos/as de conhecimentos que lhes permitam efetuar a
1.ª intervenção em caso de acidente

Destinatários: Colaboradores que realizem atividades a mais de 2 metros
de altura

Duração:8h
Metodologia de realização:
- Componente teórica
- Componente prática com realização de exercícios em altura

Avaliação da ação

- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:

- Formação Á Medida

2.FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

Indústria Extrativa e Transformadora

2.1 Master em Segurança na Indústria Extrativa –
Organização da Segurança em Pedreiras
Objetivos:
• Interpretar e implementar a Legislação aplicável
• Colaborar ativamente na política de prevenção de riscos profissionais da
empresa;
• Identificar situações de perigo nos locais de trabalho;
• Avaliar os riscos profissionais e propor medidas de prevenção e proteção;
• Sensibilizar os trabalhadores para cumprimentos dos procedimentos de
segurança;
• Promover a informação / formação de integração de novos
trabalhadores.

Destinatários: Profissionais com responsabilidades na área da segurança e
saúde no trabalho, representantes do empregador em matéria de segurança
e saúde no trabalho, Técnicos de Segurança no Trabalho, Encarregados de
Pedreira, Responsáveis de produção, Colaboradores que tenham a seu cargo
a prevenção de riscos laborais, outros profissionais com interesse no tema.

Duração: 8h
Metodologia de realização:
- Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material
audiovisual, demonstrativo das situações em estudo com recurso a
exemplos práticos de aplicação da matéria
Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material audiovisual,
demonstrativo das situações em estudo com recurso a exemplos práticos de aplicação da

Avaliação da ação
- Emissão do certificado

pela Plataforma SIGO

Modalidade de realização:

- Formação Á Medida

3. QUALIDADE E AMBIENTE

Indústria Extrativa e Transformadora

3.1 Gestão de Resíduos – novo enquadramento legal
Objetivos:
• Conhecer e aplicar as normas e a legislação aplicável á gestão de
resíduos;
• Gerir de modo eficaz os vários tipos de resíduos associados aos processos
produtivos e administrativos da empresa;
• Identificar e caracterizar os principais riscos ambientais resultantes dos
diferentes processos de fabrico
• Utilizar as plataformas digitais disponíveis para a gestão de resíduos.

Destinatários: gestores, empresários, quadros técnicos que pretendam
implementar boas práticas de gestão de resíduos, garantindo a sua
conformidade legal.

Duração: 8h
Metodologia de realização:
- Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material
audiovisual, demonstrativo das situações em estudo com recurso a
exemplos práticos de aplicação da matéria.

Avaliação da ação

- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:
- Formação Á Medida

Indústria Extrativa e Transformadora

3.2 Conformidade Ambiental
Objetivos:
• Conhecer e identificar , os requisitos legais (obrigações) ambientais e sua
aplicação.

Destinatários: Técnicos de qualidade; responsáveis pela implementação
dos sistemas de gestão ambiental

Duração:14h
Metodologia de realização:
- Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material
audiovisual, demonstrativo das situações em estudo com recurso a
exemplos práticos de aplicação da matéria.

Avaliação da ação

- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:
- Formação Á Medida

Indústria Extrativa e Transformadora

3.3 Norma NP EN ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão
Ambiental
Objetivos:
• Conhecer e aplicar os requisitos normativos do referencial ISO 14001
relativo ao sistema de gestão Ambiental;
• Conhecer e aplicar o diagnóstico de identificação de obrigações
ambientais.

Destinatários: Técnicos de qualidade; responsáveis pela implementação
dos sistemas de gestão ambiental

Duração: 14h

Metodologia de realização:
- Desenvolvimento dos temas, recorrendo sempre que possível a material
audiovisual, demonstrativo das situações em estudo com recurso a
exemplos práticos de aplicação da matéria.

Avaliação da ação

- Emissão do certificado pela Plataforma SIGO
Modalidade de realização:
- Formação Á Medida

4.FORMAÇÃO MODULAR
Recomendações ACT
As formações modulares são Unidades de Formação de Curta Duração
(UFCD’s) de 25h ou 50h, constantes do Catálogo Nacional de Qualificações.
São unidades que abrangem as mais diversas áreas, atividades e perfis
profissionais.
Para a ACT um “Trabalhador Habilitado” é aquele que recebe formação
adequada sempre que a utilização de um equipamento de trabalho possa
apresentar risco específico para a sua segurança. O empregador deve tomar
as medidas necessárias para que a sua utilização seja reservada ao operador
especificamente habilitado, de acordo com o referencial do Catálogo Nacional
de Qualificações e registado na plataforma Sistema de Informação e Gestão
da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).
Para aceder ao Catálogo e ás UFCD´s disponíveis consulte este link:
https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcd

5. FORMAÇÃO Á MEDIDA
Com a Formação à medida, a Atar ministra cursos desenhados à medida das
necessidades dos clientes, adaptando os conteúdos programáticos de forma a
que o grupo alcance os objetivos pretendidos.
Os cursos de formação à medida podem ser realizados nas instalações da Atar
em Leiria, ou nas instalações do cliente, nas mais diversas regiões do País,
com
flexibilidade
total
de
datas
horários.
No âmbito desta oferta a Atar auxilia o cliente na preparação e elaboração de
todo o processo de formação.
1.Apoio no cumprimento das
obrigações legais;
2. Apoio no Diagnóstico de
Necessidades de formação
3. Apoio na Elaboração de Planos de
formação
4. Conceção da formação
5. Execução e certificação da
formação
6. Avaliação da reação

qualidade
ambiente

gestão
18

6. FORMAÇÃO FINANCIADA
6.1 Medida Cheque Formação
➢ Financiamento até
90% do custo total
da formação
➢ Apoio máximo de
175€ por
trabalhador

Conte connosco na elaboração da
candidatura.

➢ Cursos com
duração até 50
horas

6.2 POISE: Programa Operacional de Inclusão Social e
Emprego
✓ Apoiar ações que promovam maior inclusão social e melhor emprego em Portugal,
através da promoção da melhoria das qualificações, da elevação da taxa de emprego, e
da luta contra a pobreza e a exclusão social;
✓ Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos
trabalhadores;
✓ Promover o desenvolvimento e o reconhecimento de competências pessoais, sociais e
profissionais

6.3 PRR: Plano de Recuperação e Resiliência - Brevemente

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 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
EPI´S, local e equipamentos adequados á realização da componente prática da formação por parte
dos formandos.

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

