AÇÃO DE FORMAÇÃO: SEGURANÇA
EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

EM

EQUIPAMENTOS

DE

TRABALHO

–

DIRETIVA

OBJETIVOS
No final da ação os formandos deverão ser capazes de:
1. Conhecer as implicações do Decreto-lei n.º 50/2005 e despoletar na organização todas as ações necessárias
para o seu cumprimento;
2. Identificar os riscos associados aos equipamentos em utilização e definir medidas para a sua redução;
3. Definir procedimentos para a realização de verificações iniciais, periódicas e excecionais.
DESTINATÁRIOS
Responsáveis de processo, manutenção e segurança.
Técnicos e Técnicos Superiores de SST e outros profissionais com responsabilidades ao nível da SST.
PROGRAMA
DIRETIVA EQUIPAMENTOS DE TRABALHO – DECRETO LEI N.º 50/2005
- Enquadramento legal
REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA
- O que analisar num equipamento em utilização
- Como implementar as alterações necessárias
VERIFICAÇÕES INICIAIS PERIÓDICAS E EXCECIONAIS
- Responsabilidade na realização das verificações
- Listas de verificação
- Resultado da verificação
CASOS PRÁTICOS
- Realização de casos práticos aplicáveis a equipamentos de trabalho
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
10 e 11 de dezembro de 2019
CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL
14 Horas | 9:30 às 17:30 | Porto
PREÇO
Sócio CATIM – 186€ | Sócio AIMMAP – 207€ | Não sócio – 230€ | Formação isenta de IVA os termos do nº 10
do art.º 9 do CIVA

O CATIM é considerado pela DGERT com “Entidade equiparada a certificada”, com atribuições conferidas pela autoridade pública competente para o efeito no
âmbito do desenvolvimento de atividades formativas, para a realização de Formação Profissional. A Formação Profissional faz parte do âmbito de Certificação
do SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 (DNV).

CONTACTOS
Catim – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica
Rua dos Plátanos, 197 4100-414 Porto | formacao@catim.pt | 226 159 000

.

