AÇÃO DE FORMAÇÃO: SEGURANÇA EM ATMOSTERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS – DIRETIVA
ATEX
OBJETIVOS
No final da ação de formação os formandos deverão:
1. Conhecer as implicações legais das Diretivas ATEX;
2. Identificar os locais onde existe a possibilidade de formação de atmosferas explosivas, classificá-las em
termos ATEX;
3. Intervir na seleção das máquinas e equipamentos adequados para laborar em atmosferas ATEX.
DESTINATÁRIOS
Responsáveis de processo, manutenção e segurança, e Técnicos Superiores de SST.
PROGRAMA
ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS
- Enquadramento legal: Decreto Lei n.º 236/2003 e Decreto Lei n.º 112/1996 e Portaria 341/1997
- Identificação das substâncias que originam atmosferas potencialmente explosivas
- Características das Atmosferas ATEX originadas por poeiras ou gases/vapores/névoas
CLASSIFICAÇÃO DE ZONAS ATEX
- Fatores que determinam a classificação e extensão das zonas classificadas
- Metodologias de classificação das zonas
- Medidas preventivas e organizacionais
VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- Adequabilidade dos equipamentos nas áreas classificadas
- Características e graus de proteção dos equipamentos
- Como elaborar o Manual de proteção
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
5 de junho de 2019
CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL
4 Horas | 9:00 às 13:00 | Porto
PREÇO
Sócio CATIM – 89€ | Sócio AIMMAP – 99€ | Não Sócio – 110€ | 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

.

