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DESIGNAÇÃO DA FORMAÇÃO 

S02 – Segurança na condução de Pontes Rolantes 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

(862) Segurança e Saúde no Trabalho 

OBJETIVOS 

No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: 

• Conhecer os requisitos legais associados à atividade de elevação e movimentação de cargas por meios mecânicos 
• Conhecer as características técnicas e funcionais das Pontes Rolantes 
• Conhecer os requisitos de Segurança na Condução e Operação; 
• Conhecer e dominar as verificações diárias e manutenção primária dos equipamentos; 
• Conhecer e Dominar as Técnicas de Condução e Operação. 

DESTINATÁRIOS 

Indivíduos do sexo masculino ou feminino, maiores de 18 anos, que desenvolvam atividades na metalomecânica. Operadores de 
pontes rolantes com experiência. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

No final da ação de formação os formandos deverão ter os conhecimentos relativos a: 

• Enquadramento legal da atividade de elevação e movimentação de cargas por meios mecânicos 
• Características técnicas e funcionais das Pontes Rolantes 
• Segurança na Operação 
• Verificações diárias e manutenção primária dos equipamentos 
• Técnicas de condução e Operação 
• Operação de Pontes Rolantes 
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DATA 

10 setembro 2018 

HORÁRIO 

Pós-laboral: Segunda à Sexta: 18h – 21h 

laboral: Segunda à Quarta: 9h – 18h  

NOTA: Aquando da inscrição, deverá colocar no e-mail o horário que pretende frequentar.   

DURAÇÃO 

14 horas * 

PREÇO (A ESTE VALOR ACRESCE IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR) 

100€ 

LOCAL 

Gafanha da Nazaré 

 CONTACTOS  

 

Pax Neves Rocha 
pax.rocha@mws-group.pt 
telf.: (+351) 910718462 

OBSERVAÇÕES 

* A duração poderá ser ajustada à medida da experiência do cliente, e está aberta a possibilidade de incrementar ou retirar horas 
de formação em função das suas necessidades. 

A MWS reserva-se o direito de alterar as datas por questões logísticas, garantindo que os inscritos serão devidamente 
informados. 

No caso de a MWS adiar o início do curso, os participantes que mantenham o interesse em frequentar o mesmo, deverão 
manifestar a sua intenção por escrito e mencionando a nova data para, training@mws-group.pt. 
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