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PROGRAMA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

NOME DA AÇÃO: eSF UFCD 3124 Nº: C13-2021/POISE II- C2 

ENTIDADE: Forestis CANDIDATURA Nº: POISE-01-3524-FSE-003994 

LOCAL: BV de Estarreja REGIME: Pós-Laboral (sábados) DATA: 09/10/2021 a 27/11/2021 

 

1. ENQUADRAMENTO 
A formação é necessária para: o aumento da qualidade dos serviços efetuados pelo público-alvo; o cumprimento das normas de 
segurança e saúde no trabalho e consequentemente a segurança dos trabalhadores na realização das suas tarefas diárias; a 
diminuição dos gastos com manutenções, reparações e aquisição de equipamentos moto manuais 
A UFCD – 3124 - Constituição, funcionamento e conservação dos equipamentos motomanuais, é dirigida a operadores de 
motosserras e motorroçadora. 
 

2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
Objetivos gerais 
No final da Ação os/as Formandos/as deverão ser capazes de preparar e executar tarefas relativas à limpeza, manutenção e 
conservação dos equipamentos moto manuais, respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 
 
Objetivos específicos 
No final da Ação os/as Formandos/as deverão ser capazes de: 

 Identificar os vários componentes dos equipamentos moto manuais, as suas funções e funcionamento; 

 Proceder às operações de conservação e manutenção de equipamentos moto manuais; 

 Reconhecer a importância do equipamento de proteção individual (EPI); 

 Utilizar os equipamentos cumprindo as normas de Segurança, Higiene e Saúde (SHS) e de proteção do ambiente. 
 

3. DESTINATÁRIOS 
Sapadores Florestais, Operadores Florestais e Motosserristas. 
 

4. MODALIDADE DE FORMAÇÃO 
Formação modular (inserida no Catálogo Nacional de Qualificações). 
 

5. FORMA DE ORGANIZAÇÃO 
Presencial. 

6. CARGA HORÁRIA 
50 horas/ 7 Dias 
Sábados, de 09/10//2021 a 27/11/2021, com pausa no dia 30/10/2021. 
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7. DATA; HORÁRIO; MÓDULO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS; FORMADOR/A  

 

DATA HORÁRIO MÓDULO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS FORMADOR/A 

09/10/2021 9.00 -17.30h 

Apresentação. 
Tipos de equipamentos moto-manuais. 
Procedimentos e funcionamento da motorroçadoura 
Procedimentos e funcionamento da motosserra 

Paulo Bandeira 

16/10/2021 9.00 -17.30h Conservação e manutenção dos equipamentos moto manuais (motorroçadoura). Paulo Bandeira 

23/10/2021 9.00 -17.30h Conservação e manutenção dos equipamentos moto manuais (motosserra). 
Paulo Bandeira 

06/11/2021 9.00 -17.30h 
O equipamento de protecção individual (EPI) 
Adequação e utilização do EPI ao trabalho a realizar 

Paulo Bandeira 

13/11/2021 9.00 -17.30h 
Utilização da motorroçadora nas operações florestais. 
Prática de técnicas e procedimentos de segurança 

Paulo Bandeira 

20/11/2021 9.00 -17.30h 
Utilização da motosserra nas operações florestais 
Prática de técnicas e procedimentos de segurança 

Paulo Bandeira 

27/11/2021  9.00 -18.00h 
 Medidas de prevenção fundamentai (cont.) 
Movimentação manual de cargas, carregamento e transporte.  
Avaliação. 

Paulo Bandeira 

 

8. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 
Métodos expositivo, demonstrativo, dialogante e ativo. 

9. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação compreenderá 2 partes: avaliação formativa (correspondente a 40% da nota final) que compreende fatores como a 
participação, pontualidade, assiduidade, colaboração, iniciativa e motivação, a ser realizada durante toda a formação; e 
avaliação da aprendizagem (correspondente a 60% da nota final) será efetuada através de teste escrito no final da formação 

10. ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS (AUDIOVISUAIS E OUTROS) 
Sala de formação equipada com projetor multimédia e quadro branco (sessões teóricas). 
Oficina e exploração florestal com árvores para abate para as sessões práticas. 
Equipamento de proteção individual de silvicultura por formando/a; motosserras e limas de afiação da corrente da motosserra. 

11. INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES 
A formação é financiada pelo PO ISE e funciona com um mínimo de 15 e máximo de 20 formando/as 
As inscrições deverão ser efetuadas, até dia 30 de setembro, mediante o envio para o email geral@forestis.pt  de: 

 Ficha de inscrição em formato Word e formato PDF (assinada). Os originais, assinados e carimbados, devem 
ser entregues no primeiro dia de formação; 

 Cópia do Cartão de Cidadão (deve estar escrito "Cópia autorizada para efeitos de formação" e assinada); 

 Cópia de certificado de habilitações escolares; 

 Comprovativo de situação laboral: Ficha de inscrição assinada e carimbada pela entidade patronal ou 
Declaração da entidade patronal ou recibo de vencimento do mês anterior. 

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
1º Candidatos/as encaminhados ou inscritos em Centro Qualifica com escolaridade inferior ao secundário, 
2º Colaboradores dos BV de Estarreja e de OPF associadas da Forestis e 
3º Existência de todos os documentos obrigatórios na inscrição 
4º Data de Inscrição 
 

mailto:geral@forestis.pt
https://forestis.pt/multimedia/File/Formacao/2021/I.03.01_FIC_Inscricao_Formando_C13_2021_eSF_3124.docx

