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CURSO: 

Carga Horária: 8h Área de Formação: 862 

Designação: Segurança Máquinas Dec. Lei 50/2005 de 25 de fevereiro 

Local: A definir 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os potenciais interessados que pretendam desenvolver os seus conhecimentos e 
competências nesta área de formação. 
 
Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança no Trabalho que pretendam realizar a atualização 
científica e técnica através de formação contínua, e que tenham exercido a atividade por um 
período mínimo de dois anos, durante a validade do respetivo título profissional; 
 

OBJETIVOS GERAIS: 

No final da formação, o formando deverá ter adquirido os princípios de avaliação de uma máquina 
ou equipamento de trabalho relativamente à legislação em vigor e identificar com êxito os perigos 
e riscos associados assim como propor medidas de proteção e prevenção adequadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final da formação, através da matéria exposta e atividades desenvolvidas, o formando deverá 
ser capazes de: 

 identificar a legislação aplicável associada às máquinas e equipamentos de trabalho; 
 compreender as normas técnicas, códigos de boas práticas, informação técnica e manuais 

de instrução; 
 identificar com êxito os riscos, medidas preventivas e de proteção associadas às máquinas 

e equipamentos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 Enquadramento legal – Diretiva Máquinas e Diretiva Equipamentos; 
 As normas técnicas, códigos de boas práticas, informação técnica e manuais de instrução; 
 Detetar o não cumprimento dos requisitos de segurança; 



 

FICHA DE CURSO 

AF.006 

Revisão: 00 

Pág. 2 / 4 

 

 
AF.006_00         Pág. 2 de 4 
 

 Identificação, análise e avaliação dos riscos associados às máquinas e equipamentos – 
metodologia;  

 Medidas de proteção e prevenção associadas às máquinas e equipamentos. 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

O programa foi concebido com vista a contribuir para que, no final da formação, os formandos 
conheçam os princípios de avaliação de uma máquina ou equipamento de trabalho relativamente 
à legislação em vigor e identifiquem os perigos e riscos associados assim como proponham 
medidas de proteção e prevenção adequadas. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Não é exigível um nível prévio de conhecimentos de condução de empilhadores. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação X Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa X 

Avaliação Prática ☐ Avaliação formativa X 

 

 

   

Presencial: 

Formação em sala (teórica e prática)  X 

  

Formação em posto de trabalho   ☐ 
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2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

Este curso é de sensibilização, não tem avaliação da aprendizagem. 

O resultado final obtido pela assiduidade à formação e será “Com Aproveitamento” com 
assiduidade de 100% das horas e “Sem Aproveitamento” caso a assiduidade seja menor que 
100% das horas. 

                                                    

3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Avaliação da Eficácia – Chefia X 

PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração:  

Enquadramento legal – Diretiva Máquinas e Diretiva Equipamentos   1h  

As normas técnicas, códigos de boas práticas, informação técnica e 

manuais de instrução 
 2h  

Detetar o não cumprimento dos requisitos de segurança  1h  

Identificação, análise e avaliação dos riscos associados às máquinas e 

equipamentos – metodologia  
 2h  

Medidas de proteção e prevenção associadas às máquinas e 

equipamentos  
           2h  

CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início Hora de Término 

Enquadramento legal – Diretiva 

Máquinas e Diretiva Equipamentos 
A definir  A definir A definir  

As normas técnicas, códigos de boas 

práticas, informação técnica e 

manuais de instrução 

A definir  A definir A definir  
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Detetar o não cumprimento dos 

requisitos de segurança 
       A definir  A definir A definir  

Identificação, análise e avaliação dos 

riscos associados às máquinas e 

equipamentos – metodologia  

       A definir  A definir A definir  

Medidas de proteção e prevenção 

associadas às máquinas e 

equipamentos 

       A definir  A definir A definir  

RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala  1  

Video-projetor 1  

Computador 1  

Manual   1 por formando 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Manual de formação Segurança Máquinas (Rafael Pinto); 
2. Legislação DL n.º 50/2005 de 29 de fevereiro. 

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es): Rafael Pinto  
 
 


