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Objetivos Específicos:  
 
Os formandos deverão demonstrar a aquisição das competências expressas nos objetivos gerais 

através de exercícios de aplicação. 

 
 
 
Conteúdo Programático  
 

• Diretiva Máquinas 

- Âmbito de Aplicação e Responsabilidades 

• Diretiva Equipamentos de Trabalho 

- Âmbito de Aplicação 

- Verificações 

• Requisitos Mínimos Gerais e Complementares dos Equipamentos de Trabalho 

• Regras de Utilização dos Equipamentos de Trabalho 

• Dispositivos de Segurança Obrigatórios 

• Fichas de Trabalho das Máquinas 

• Análise do Equipamento – Estudo de caso 

 
 
 
 

Objetivos Gerais: 

No final da ação de formação, os participantes 

deverão ser capazes de: 

- Identificar as exigências legais aplicáveis aos 

equipamentos de trabalho; 

- Aplicar os princípios de integração da segurança 

em equipamentos em uso; 

- Avaliar o equipamento de trabalho. 
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Forma de Organização da Formação 
 

Presencial. 
 

Metodologias de Formação 

Utilização dos métodos Expositivo, Interrogativo e Ativo. 

 

Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 

 

A aprendizagem é avaliada através do desempenho dos formandos nas atividades propostas em 

sala. 

 

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 

Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança do Trabalho ou Colaboradores com funções na 

área. 

 

Duração Total do Curso 

8 horas 
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