Referencial de Formação
Curso: formação de especialização para o transporte de explosivos
Objectivos Gerais: Desenvolver competências para desempenhar eficientemente as funções
de motorista de veículos de transportes de explosivos.
Objectivos específicos:


Fornecer aos condutores, através de explicações, exercícios e práticas adequadas, uma
formação especial que permita adquirir os conhecimentos mínimos necessários para
transportar mercadorias perigosas da Classe 1 por estrada;



Sensibilizar para os riscos inerentes ao transporte destas mercadorias;



Facultar a informação básica indispensável para evitar a ocorrência de acidentes
durante a circulação de viaturas transportando estas matérias, e, caso estes se
produzam, capacitar os condutores de técnicas que lhes permitam adotar as medidas
necessárias para a sua própria segurança, para a segurança dos restantes utilizadores
das vias públicas e do ambiente, assim como para evitar ou limitar os efeitos de um
acidente.

Público-alvo: Motoristas de veículos de transporte de mercadorias perigosas, gestores de
tráfego rodoviário, responsáveis pela gestão de empresas de transporte de mercadorias.
Modalidade de Formação: Inicial.
Forma de Organização: Presencial.
Metodologia de Formação: Método expositivo, interrogativo, afirmativo e activo.
Documentação: Manual de apoio.
Metodologias de Avaliação:
O processo de avaliação da formação contempla vários momentos:
· Questionário de Avaliação da Satisfação – Formando (inclui avaliação do desempenho do
formador);
· Questionário de Avaliação da Satisfação – Formador;
· Questionário de Avaliação do Formador pela Organização;
· Avaliação da Aprendizagem.
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Conteúdo Programático
Descrição

Carga horária

Introdução e enquadramento

45 m

Noções gerais sobre explosivos

1h30

Classificação das matérias e objetos explosivos

1h30

O material de transporte

45 m

Procedimentos de expedição

1h30

Equipamentos a constarem a bordo dos veículos

45 m

Carga, descarga, manuseamento e transporte

1h30

Emergências no transporte

45 m

Carga horária /Calendarização: A acção tem a duração de 12 horas.
Recursos Materiais e Pedagógicos: Secretárias, cadeiras, cartazes de apoio, quadro,
videoprojector, cone de sinalização, painel laranja, lanterna, ADR impresso, extintores de
incêndio, cartazes de apoio.
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