VIDEO CONFERÊNCIA
FORMAÇÃO EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA
RODOVIÁRIA

6 e 8 OUT 2020 (4 HORAS, 2 sessões de 2 horas cada)
10:00-12:00)
OBJETIVOS:
A construção de vias de comunicação rodoviárias, no âmbito das obras públicas, para além do seu
contributo essencial para a infraestruturação do país e para a segurança rodoviária dos utentes, constitui
um setor chave da economia portuguesa, devendo ser adotados os mais adequados critérios na sua
preparação.
OBJETIVOS DO CURSO:

1.Domínio dos procedimentos de aplicação dos vários produtos de sinalização horizontal (spray, manual,
guias sonoras e marcações a frio)
2.Conhecimento das necessidades e procedimentos de manutenção (lubrificações, limpezas e pequenas
reparações) dos equipamentos que lhe estão afetados
3.Ensaios às marcas rodoviárias
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
 Códigos e Especificações técnicas do Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST)
 Funções e responsabilidades de quem manda executar e executa a aplicação de materiais e manobra,
limpa e mantem equipamentos
 Como e quando realizar ensaios às marcas
RECURSOS PEDAGÓGICOS:
Dispositivos de acompanhamento das sessões em apresentação multimédia; baterias de casos, estruturados
numa lógica de aprendizagem; legislação e normas técnicas.
DESTINATÁRIOS
Técnicos das entidades gestoras das estradas, centros operacionais das câmaras, municípios, concessionárias,
empresas de sinalização e todos os prestadores de serviço de estradas
Valor – 105 euros (isento de IVA). O preço inclui documentação e certificado de formação emitido no SIGO
(de acordo com o modelo publicado na Portaria N.º 474/2010).
Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição em www.afesp.pt ou pelos contactos
habituais.

Coordenação/Gestão pedagógica
Ana Raposo (Dr.ª), formadora certificada
Coordenação científica
José Gonçalves (Engº), formador certificado
Formador- Engº João Alvelos, Formador Certificado
INFORMAÇÕES - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo - geral@afesp.pt ou 21 794 66 31
Condições de inscrição pelos contactos habituais: geral@afesp.pt ou em www.afesp.pt
A AFESP Formação garante aos seus formandos uma formação profissional certificada, obtendo no final do curso
um Certificado de Formação Profissional (portaria no 474/2010), emitido pelo Sistema de Informação e Gestão de
Oferta Educativa e Formativa (SIGO).

AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária
Alvalade Office Center; Praça de Alvalade, 6 ‐ 1º, Sala 13; 1700‐036 Lisboa
tel: 21 794 66 31; fax: 21 794 66 32; email: geral@afesp.pt

