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AÇÃO DE FORMAÇÃO: EN ISO 12100 APRECIAÇÃO DO RISCO EM MÁQUINAS – METODOLOGIA 
 
OBJETIVOS 

No final da ação os formandos deverão ser capazes: 

1. Conhecer os requisitos da norma EN ISO 12100; 

2. Aplicar a metodologia de apreciação do risco, prevista na norma EN ISO 12100, a uma máquina e/ou 

equipamento de trabalho. 

 

DESTINATÁRIOS 

Projetistas de máquinas e responsáveis técnicos de processo e manutenção. Fabricantes de máquinas, 

responsáveis pelo projeto de máquinas.  

 

PROGRAMA 

A NORMA EN ISO 12100 – SEGURANÇA DE MÁQUINAS - PRINCÍPIOS GERAIS DE CONCEÇÃO – AVALIAÇÃO E 

REDUÇÃO DOS RISCOS 

- Análise do risco 

- Avaliação do risco 

- Medidas para redução do risco 

 

CASO PRÁTICO 

- Aplicação da metodologia de apreciação do risco a uma máquina ferramenta e/ou equipamento 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua, através de indicadores como participação, interesse demonstrado, capacidade de 

aprendizagem. Provas e/ou trabalhos propostos pelo formador e realizados no decorrer da formação. 

 

DATAS DA FORMAÇÃO 

13 de novembro de 2019 

 

CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL 

8 Horas | 9:00 às 18:00 | Porto 

 

PREÇO 

Sócio CATIM – 146€ | Sócio AIMMAP – 162€ | Não Sócio – 180€ | Formação isenta de IVA os termos do nº 10 
do art.º 9 do CIVA 
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