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Conteúdos Programáticos 

1- Enquadramento legal e normativo no âmbito 

das atmosferas explosivas; 

2- Conceitos gerais; 

3- Classificação de áreas perigosas em termos 

da presença de atmosferas explosivas:  

 

4- Medidas gerais de prevenção e 

proteção contra explosões; 

5- Equipamentos e ferramentas a utilizar 

em ambientes com características 

ATEX/Espaços Confinados.   

 
 
Forma de Organização da Formação 
 
Presencial. 
 
 
Metodologias de Formação 
 
A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de situações 

práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre participante e o 

formador. 

Os métodos a utilizar serão o expositivo, interrogativo e participativo/ativo. 

 

Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 
 
São considerados para avaliação os parâmetros relativos: assiduidade e pontualidade; interesse e 

empenho; participação.  

 
 

Objetivos Pedagógicos (Gerais e Específicos) 
 

• Conhecer as áreas específicas em termos de atmosferas 

potencialmente explosivas 

• Promover uma atitude preventiva face aos riscos em 

atmosferas potencialmente explosivas 

. 
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Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado; videoprojector; 

quadro e outros.  

A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.  

De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos formadores 

estas serão solicitadas pelo mesmo 

 
Público-alvo:  

Operadores que tenham de efetuar intervenções nas áreas classificadas. Responsáveis de Segurança e 

responsáveis de manutenção.  

Outros interessados na temática 

 

Duração Total do Curso: 4 horas 
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