
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (DL 50/2022)

17 dezembro

Ver mais cursos

30 dezembro

Ver mais cursos

8H

8H

  Enquadramento legal do Operador(a) de
equipamentos de elevação de cargas;
  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 Elevatórias;

NEWSLETTER

FORMAÇÃO
dezembro 2022

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.

Formação online

https://www.atarservicos.pt/formato/formacao-presencial/?areas=condutores-manobradores-de-equipamentos
https://www.atarservicos.pt/formato/formacao-a-distancia/?areas=formacao-shst


EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS

Transmitir aos/ás participantes conhecimentos que lhes
permitam atuar de forma eficaz em caso de emergência:
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. 
Prevenir o Choque Hipovolémico.
Reconhecer e combater as hemorragias.
Reconhecer os vários tipos de traumas e os cuidados de
emergência a aplicar em cada situação

METROLOGIA DIMENSIONAL

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

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPAS

Identificar os conceitos e princípios utilizados na gestão de
stocks.
Identificar e aplicar a documentação comercial.
Identificar as técnicas de armazenamento e controlo das
existências.
Identificar requisitos de armazenamento de materiais.
Identificar os principais modelos, procedimentos e métodos
de aprovisionamento.
Assegurar e aplicar os princípios gerais de conservação,
venda e gestão de materiais e stocks.

ATAR SERVIÇOS  

21 e 22 dezembro

Ver mais cursos

Ver mais cursos

Ver mais cursos

14H

8H

14H

Formação online14H

16 dezembro

26 e 27 dezembro

https://www.atarservicos.pt/formato/formacao-presencial/?areas=comercio-e-comportamental
https://www.atarservicos.pt/formato/formacao-presencial/?areas=formacao-shst
https://www.atarservicos.pt/formato/formacao-presencial/?areas=formacao-tecnica


ATAR SERVIÇOS  

www.atarservicos.pt

http://www.atarservicos.pt/noticias-destaques/377-catalogo-de-servicos
http://www.atarservicos.pt/contactos
https://www.facebook.com/atar.servicos/
https://pt.linkedin.com/in/atar-servi%C3%A7os-lda-259b2463
http://www.atarservicos.pt/

