
 

 

  
 
Designação da Ação:  Utilização da Motosserra nas 
 
Carga Horária: 25 horas 
 
 
Horário e Dias de Formação:
 
Regalias: Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade 
 
 
 
 
 
Objetivos 

• Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para o uso correto da 

motosserra nas operações florestais, respeitando as normas de SHST e de proteção do 

ambiente, e as operações de manutenção e conservação necessárias a um 

trabalho seguro, eficiente 

• Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para a afiação manual e 

manutenção correta da corrente de corte da motosserra, necessárias a um trabalho 

seguro, eficiente e produtivo.

 

 

 

Conteúdos 

• Segurança, Higiene e Saúde no 

• Motosserra 

• Utilização da motosserra em operações florestais

• Conjunto de corte da motosserra

• Afiação da corrente de corte

• Manutenção do conjunto de corte

• Ensaios de corte 

 

Formador 

Engº Francisco Caetano (Licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais 

Superior Agrária de Coimbra)

 

 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

480 ou dos endereços eletrónicos 

Utilização da Motosserra
Operações Florestais

Utilização da Motosserra nas Operações Florestais 

Dias de Formação: Sábados (9h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00) 

Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade ≥ 90%) 

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para o uso correto da 

motosserra nas operações florestais, respeitando as normas de SHST e de proteção do 

ambiente, e as operações de manutenção e conservação necessárias a um 

trabalho seguro, eficiente e produtivo;  

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para a afiação manual e 

manutenção correta da corrente de corte da motosserra, necessárias a um trabalho 

seguro, eficiente e produtivo. 

e e Saúde no trabalho florestal 

osserra em operações florestais 

da motosserra 

Afiação da corrente de corte 

Manutenção do conjunto de corte 

Francisco Caetano (Licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais 

Superior Agrária de Coimbra) 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

480 ou dos endereços eletrónicos pedro.martins@cfpimm.pt  e mario.garcia@cfpimm.pt

 

 

Motosserra nas  
Operações Florestais 

 

 

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para o uso correto da 

motosserra nas operações florestais, respeitando as normas de SHST e de proteção do 

ambiente, e as operações de manutenção e conservação necessárias a um 

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos para a afiação manual e 

manutenção correta da corrente de corte da motosserra, necessárias a um trabalho 

 

Francisco Caetano (Licenciatura em Engenharia dos Recursos Florestais – Escola 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum 

esclarecimento, contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 

mario.garcia@cfpimm.pt. 


