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SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

8H

19 novembro

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;

Ver mais cursos

8H

SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA
14 novembro
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 de conhecimentos que lhes
permitam efetuar a 1.ª intervenção e evacuação da
vítima;
Ver mais cursos
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Formação online
8H

PRIMEIROS SOCORROS - RECICLAGEM
21 novembro
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

Ver mais cursos

8H

METROLOGIA E CALIBRAÇÃO
10 novembro
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

Ver mais cursos

14H
14H

Formação online

APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS
22 e 23 novembro
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.
Ver mais cursos
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