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1.

INTRODUÇÃO

1.1. Processo de desenvolvimento do projecto
O projecto EUROSEA visa aumentar a competitividade das empresas de
conservas de peixe e marisco, através da melhoria das qualificações
profissionais dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, tornar essas
empresas mais competentes no mercado europeu.
Este projecto foi levado a cabo através de várias fases, com o objectivo
último de elaborar o seu principal resultado, uma Ferramenta Europeia de
Referência para as qualificações profissionais no sector de conservas de peixe
e marisco:
- Em primeiro lugar, este sector foi estudado em termos sócioeconómicos,

situação

laboral,

mudanças

nos

procedimentos

de

produção, etc.
- Seguidamente, procedeu-se à caracterização dos perfis profissionais
existentes no sector, bem como da respectiva oferta formativa.
- Em terceiro lugar, foram identificados os dois principais perfis
profissionais no sector: operador de conservas de peixe e mecânico das
cravadeiras.
O perfil profissional de operador de conservas de peixe foi escolhido porque é
a profissão mais representativas do sector, enquanto que o mecânico das
cravadeiras foi seleccionado devido a ser considerado o trabalho mais
específico e necessário no sector.
Ao longo de todo o projecto os parceiros contaram com a colaboração dos
intervenientes do sector: gestores e técnicos de recursos humanos das
empresas

do

sector,

associações

profissionais,

sindicatos,

entidades

prestadoras de formação relacionadas com o sector e entidades relacionadas
com os sistemas de treino vocacional e educacional (VET) e os sistemas de
qualificação profissional em todos os países parceiros.

Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
1

Estes interlocutores foram convidados a participar através do preenchimento
de inquéritos (relativamente às duas primeiras fases), bem como através da
participação em reuniões, na última fase. Adicionalmente, foram chamados a
avaliar a Ferramenta de Referência, afim desta poder ser adequadamente
corrigida com as sugestões por eles apresentadas. Deste modo, a partir da
discussão geral e comparação de ideias entre os interlocutores nacionais de
cada país parceiro – que representaram um valor acrescido para o trabalho
de avaliação, foi possível extrair e definir importantes recomendações sobre
a Ferramenta, que foram incluídas neste documento final.

1.2. Estrutura da Ferramenta
Para a elaboração desta Ferramenta, foi realizada uma definição das
referências de qualificação nos Sistemas Nacionais de Qualificações e/ou
Sistemas Nacionais de Educação.
A estrutura da Ferramenta de Referência Europeia consiste na descrição
destas duas qualificações. Cada qualificação é descrita por uma ou mais
Unidades de Competência, sendo cada Unidade de Competência detalhada
em termos de Conhecimentos, Aptidões e Competências, do seguinte modo:

A Ferramenta Europeia de Referência inclui ainda informação relativa à
formação: formação proposta ou recomendada (como parte das qualificações
Leonardo da Vinci Project:
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descritas nos grupos de trabalho) pelos especialistas envolvidos no projecto
EUROSEA.

1.3. Aplicabilidade da Ferramenta de Referência
Esta Ferramenta de Referência Europeia para Qualificações Profissionais
pretende:
•

Aproximar o sistema de formação profissional para as empresas neste
sector, bem como para os trabalhadores, incentivando a formação.

•

Aumentar a competitividade dessas empresas, através da qualificação
do pessoal e melhoria da sua produtividade e qualidade.

•

Melhorar as qualificações dos trabalhadores, uma vez que eles estão
motivados para participar em actividades de formação no seu país ou
noutro país parceiro, de modo a completar as suas qualificações e
obter a certificação formal, i.e., o reconhecimento oficial em cada país.

As partes interessadas do sector (organizações profissionais, entidades
formadoras, sindicatos, Institutos Nacionais de Qualificações, Sistemas de
Educação

e

Ferramenta

Formação
Europeia

Profissional,
de

etc)

Referência

de

devem

tirar

Qualificações,

proveito
dado

desta

que

foi

desenvolvida a nível europeu. Além disso, os diferentes níveis de qualificação
de cada país foram comparados e traduzidos para os níveis do Quadro
Europeu de Qualificações.
Adicionalmente,

esta

Ferramenta

pode

ser

útil

para

uma

melhor

compatibilidade entre os diferentes sistemas vocacionais, educacionais e de
formação existentes na Europa e as suas qualificações, o principal objectivo
do ECVET.

2. REFERENCIAL DE QUALIFICAÇÃO PARA O
OPERADOR DE CONSERVAS DE PESCADO
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2.1. Descrição geral e ocupações finais
O Operador de Conservas de Pescado é o profissional capaz de executar de
forma autónoma e/ou sob supervisão, as tarefas necessárias relacionadas
com o manuseamento, preparação e processamento em conserva de peixe e
marisco. Estas tarefas estão próxima e transversalmente relacionadas com
tópicos de segurança alimentar, sistemas de HACCP, rastreabilidade dos
produtos e saúde e segurança no trabalho, incluindo conceitos de prevenção
de riscos laborais, que são de importância extrema, uma vez que a legislação
europeia define que os operadores do sector alimentar são os responsáveis
primários pela segurança dos alimentos.
Em geral, os conhecimentos identificados são de nível elementar, apesar de
especializados para a qualificação específica de operador de conservas de
peixe.
Possíveis profissões finais incluem operador na industria das conservas,
operador de transformação do pescado, operador em outras unidades de
transformação de pescado, operador de evisceração e limpeza de pescado,
operador de enchimento e controle de embalagem, operador de preservação
do peixe (peixe fumado, embalamento de peixe, processamento de peixe,
secagem de peixe, preparador de salmoura, salga de peixe).
De todas as ocupações acima referidas, o processamento de peixes na
indústria alimentar, quer no sector de enlatamento ou em outras áreas,
como o congelamento, é dos mais importantes.

2.2 Actividades-chave para
conservas de peixe:

o

operador

das
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De acordo com o EQF, as actividades-chave devem ser agrupadas e descritas
em termos do número adequado de Unidades de Competência (UC). Para
esta qualificação são propostas duas UC:
UC 1. Preparação de peixe e marisco para uso industrial de acordo com as
regras de qualidade e segurança alimentar

Esta Unidade de Competência agrega todas as actividades efectuadas desde
a recepção do peixe até à sua cozedura e posterior arrefecimento, incluindo
boas práticas de higiene e HACCP.
Actividades-chave:
K1. Aplicar boas práticas de higiene e procedimentos de HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) no local de trabalho durante todo o
processamento
K2. Aplicar metodologia e técnicas adequadas na recepção, manuseamento e
classificação de produtos do pescado
K3. Aplicar metodologia e técnicas adequadas no corte e limpeza de produtos
do pescado
K4. Realizar pré-tratamentos nos produtos do pescado, de acordo com
protocolos específicos (salmoura, adição de molhos, etc)
K5. Preparar o peixe e marisco para cozimento e posterior arrefecimento
K6. Realizar a recolha, classificação e despacho dos resíduos
K7. Tomar medidas de proteção para assegurar a segurança nas condições
de trabalho da sua competência
UC 2. Processamento de peixe e marisco enlatados
Esta Unidade de Competência diz respeito aos procedimentos efectuados
desde o enchimento das latas até à sua preparação para esterilização.
Actividades-chave:
K1. Operar com o equipamento e aplicar técnicas de gestão de qualidade
adequadas
Leonardo da Vinci Project:
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K2. Realizar e controlar o enchimento das embalagens, a criação de vácuo
parcial, e a selagem e lavagem de latas e recipientes, preparando-os para a
esterilização

2.3.

Resultados da aprendizagem para cada
actividade:

UC 1. Preparação do peixe e marisco para uso industrial de acordo
com as regras de qualidade e segurança alimentar
Actividade-chave K1: Aplicar boas práticas de higiene e procedimentos de
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) no local de trabalho
durante todo o processamento
Conhecimentos
1.1.a. Vestuário
regulamentar e
equipamento completo
para o trabalho.
1.1.b. Restrições ao uso
de objectos pessoais ou
de substâncias e seus
efeitos sobre os
alimentos.
1.1.c. Limpeza e
manutenção dos
equipamentos de
trabalho.

1.2.a. Limpeza e higiene
pessoal necessários para
a manipulação de
alimentos.
1.2.b. Técnicas de
higiene pessoal.
1.3.a. Doenças e
infecções transmissíveis
através dos alimentos.
1.3.b. Procedimentos em
caso de detecção de
doenças ou ferimentos.

Aptidões
1.1.a. Remover itens
pessoais que podem
provocar a contaminação
dos alimentos.
1.1.b. Usar roupa de
protecção individual
adequada e equipamentos
para manter a higiene dos
alimentos.
1.1.c. Manter o
equipamento em bom
estado de limpeza e
conservação.
1.1.d. Guardar o
equipamento em locais
adequados e em condições
de segurança.
1.2.a. Aplicar técnicas de
higiene pessoal.
1.2.b. Manter a limpeza e
higiene pessoal.
1.3.a. Identificar as
principais doenças e
infecções transmitidas por
alimentos.
1.3.b. Seguir os
procedimentos
estabelecidos em caso de
detecção de doença ou

Competências
1.1. Remover,
autonomamente, os itens
pessoais que podem
afectar os alimentos,
seleccionar e implementar
a utilização das roupas de
trabalho e equipamento
necessários para prevenir
a contaminação, limpá-las
correctamente e renovalas sempre que
necessário.

1.2. De uma forma
autónoma, aplicar as
técnicas adequadas de
higiene pessoal,
diariamente e sempre que
necessário
1.3. Notificar a pessoa
responsável se ocorrerem
doenças ou lesões, ficando
em casa ou indo ao
serviço médico da
empresa, dependendo do
grau de gravidade.
Leonardo da Vinci Project:
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Conhecimentos

Aptidões

Competências

lesão.

1.4a Hábitos e práticas
que possam afectar
adversamente os
produtos alimentares.

1.4a Evitar hábitos, gestos
ou práticas que podem
projectar germes ou
contaminar os alimentos.

1.5.a. Legislação básica
sobre higiene dos
alimentos.
1.5.b. Procedimentos em
caso de detecção de
falhas, de modo a
cumprir a lei.

1.5.a. Verificar
conformidade com a
legislação em vigor sobre
higiene dos alimentos.
1.5.b. Reportar eventuais
deficiências detectadas, de
acordo com o
procedimento.

1.6.a. Efeito das
condições ambientais na
higiene da produção.
1.6.b. Condições de luz,
temperatura, ventilação e
humidade estabelecidas
para a produção.

1.6.a. Verificar se as
condições ambientais de
luz, temperatura,
ventilação e humidade são
adequadas para permitir
uma produção higiénica.

1.7.a. Requisitos das
superfícies em contacto
com os alimentos para
evitar a contaminação
dos mesmos.

1.7.a. Verificar que todas
as superfícies que entram
em contacto com os
alimentos conservam as
suas características e
propriedades.

1.8.a. Sistemas para a
drenagem, remoção e
eliminação de líquidos e
gases em fábricas de
conservas.
1.9.a. Riscos de
contaminação cruzada
entre áreas limpas e
sujas
1.9.b. Noções básicas
sobre microbiologia de

1.8.a. Verificar se os
sistemas de drenagem e
extracção estão em
perfeito estado de
funcionamento.
1.9.a. Verificar se as
portas, janelas e outras
aberturas permanecem
fechadas e/ou com meios
de protecção adequados
para evitar contacto ou

1.4. Autonomamente,
respeitar as proibições
definidas em
determinadas áreas
(fumar, comer, beber,
etc.)
1.5. Verificar se os
procedimentos estão de
acordo com a legislação
em vigor sobre higiene
dos alimentos.
Notificar as pessoas
responsáveis caso sejam
encontradas
irregularidades.
1.6. Autonomamente,
monitorizar as condições
ambientais do local de
trabalho.
Informar as pessoas
responsáveis caso as
condições do local de
trabalho sejam
inadequadas.
1.7. Informar as pessoas
responsáveis quando se
observa que as superfícies
de contacto perdem as
suas propriedades
(impermeabilidade,
facilidade de lavar, não
emissão de partículas,
condensação limitada).
1.8. Alertar as pessoas
responsáveis quando são
observados bloqueios ou
deficiências nos sistemas
de drenagem e extracção.
1.9. Proceder de forma
autónoma de modo a
evitar canais de
comunicação entre áreas
limpas e sujas, ou notificar
as pessoas responsáveis.
Leonardo da Vinci Project:
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Conhecimentos
alimentos.
1.10.a. Riscos
relacionados com a
presença de parasitas,
insectos ou outros
animais.
1.10.b. Aplicação de
planos de controle de
insectos e roedores.

Aptidões
linhas de comunicação.
1.10.a. Verificar se os
sistemas de controle e
prevenção de parasitas e
animais transmissores são
aplicados.

Competências
1.10. Alertar as pessoas
responsáveis caso seja
detectada a presença de
parasitas, insectos ou
outros animais.

Actividade-chave K2: Aplicar metodologia e técnicas adequadas na
recepção, manuseamento e classificação de produtos do pescado
Conhecimentos
2.1.a. Alterações nos
produtos de pesca
durante a descongelação.
2.1.b. Fundamentos
sobre sistemas de
descongelamento.

2.2.a. Conhecimento das
espécies mais comuns
que são processadas na
indústria de conservas de
pescado, morfologia dos
peixes (pele, ossos e
vísceras) e requisitos de
tamanho.
2.2.b. Deterioração da
qualidade dos produtos
da pesca, em termos de
avaliação organoléptica.
2.2.c. Conhecimento do
processo de amostragem
(para análises
laboratoriais).
2.2.d. Conhecimento dos
requisitos para uma
correcta manipulação do
pescado, de modo a
minimizar a deterioração
da qualidade.
2.3.a. Equipamento para
calibração dos produtos
de pescado.

Aptidões
2.1.a. Verificar se o
processo de
descongelamento, das
matérias-primas,
recepcionadas na forma
congelada, é realizado
utilizando os parâmetros
adequados de temperatura
e tempo.
2.2.a. Verificar se as
matérias-primas se
enquadram nas
especificações de forma,
tamanho e qualidade
exigidas, e se estas
permanecem dentro dos
níveis estabelecidos.
2.2.b. Capacidade de
utilizar técnicas de
manuseamento de modo a
minimizar a deterioração
da qualidade e danos no
peixe cru.

Competências
2.1. Acompanhar o
processo de
descongelamento no
tempo especificado de
uma forma autónoma,
advertindo as pessoas
responsáveis caso se
verifiquem desvios.

2.3.a. Executar
manualmente, ou
acompanhar o processo
automatizado de calibração
dos produtos da pesca,
verificando que é feito

2.3. De forma autónoma,
realizar manualmente a
calibração dos produtos ou
monitorizar se foi feita
correctamente.

2.2. De forma autónoma,
identificar pescado na
prática, monitorizar
parâmetros de tamanho e
qualidade de modo a
atender às especificações
pretendidas, separando a
matéria-prima que não as
satisfaz.
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ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
8

Conhecimentos

2.4.a. Conhecimento dos
requisitos de temperatura
para os peixes e do
processo de medição de
temperatura.

Aptidões
correctamente e usando as
máquinas adequadas.
2.4.a. Medição da
temperatura.

Competências
Notificar o serviço de
manutenção caso ocorram
desvios.
2.4. Competência na
medição da temperatura
do pescado.

Actividade-chave K3: Aplicar metodologia e técnicas adequadas no corte e
limpeza de produtos do pescado
Conhecimentos

Aptidões

3.1.a. Conhecimento do
tipo de faca adequada
para uma determinada
operação de corte,
requisitos para o seu
manuseamento em
segurança, manutenção e
armazenamento.

3.1.a. Capacidade de
seleccionar e utilizar o tipo
apropriado de faca,
dependendo da operação
de corte pretendida.
3.1.b. Habilidade para
executar operações de
manutenção nas facas.

3.1. Competência para
seleccionar, manusear e
armazenar facas com
segurança.

3.2.a. Descabeçamento e
evisceração manual dos
produtos de pesca.
3.2.b. Descabeçamento e
evisceração mecânica dos
produtos de pesca.

3.2.a. Realizar o
descabeçamento e a
evisceração manualmente,
ou alimentar e monitorizar
o desempenho do
equipamento
automatizado, verificando
se é feito de forma
adequada e no
equipamento próprio.

3.2. De forma autónoma,
efectuar manualmente o
descabeçamento e a
evisceração, ou
monitorizar a execução
mecânica dessas tarefas,
assegurando que são
efectuadas de forma
correcta.

3.3.a. Técnicas de
limpeza (remoção de
partes não comestíveis)
dos produtos de pesca.
3.3.b Corte manual dos
produtos de pesca.

3.4.a. Processos de
extracção de partes não
comestíveis no marisco.

3.3.a. Realizar
manualmente, ou
alimentar o equipamento
de limpeza, remoção de
pele, fatiamento, corte
e/ou filetagem de peixe e
marisco, monitorizando o
seu desempenho, e
verificando se é efectuado
de forma correcta.
3.4.a. Efectuar
manualmente, ou
monitorizar o processo
automático de limpeza,
corte e remoção da
carapaça de produtos
marinhos, verificando se é
efectuado de acordo com

9

Competências

Informar os serviços de
manutenção caso sejam
detectados desvios.
3.3. De forma autónoma,
efectuar ou monitorizar a
limpeza e corte, de modo
a que sejam feitos de
acordo com o programado
e a informação recebida.
Notificar o serviço de
manutenção no caso de
ocorrerem desvios.
3.4. De forma autónoma,
efectuar ou monitorizar a
limpeza de marisco,
assegurando que esta é
realizada correctamente.
Notificar o serviço de
manutenção no caso de
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103

3.5.a. Conceito de
rastreabilidade e sua
implementação em
fábricas de conservas.

as especificações
recebidas.
3.5.a. Manter o controle da
rastreabilidade dos
produtos ao longo das
diferentes etapas do
processamento de peixe e
marisco.

ocorrerem desvios.
3.5. De forma autónoma,
verificar se não existem
falhas na cadeia de
rastreabilidade.
Notificar as pessoas
responsáveis no caso de
ocorrerem desvios.

Actividade-chave K4: Realizar pré-tratamentos nos produtos do pescado,
de acordo com protocolos específicos (salmoura, adição de molhos, etc)
Conhecimentos
4.1.a. Características dos
ingredientes mais usados
no fabrico de molhos e
salmouras.

4.2.a. Características dos
molhos e salmouras mais
usados na produção de
pescado enlatado.
4.2.b. Elaboração de
molhos, salmouras e
salga seca.

4.3.a. Implementação
dos processos de
tratamento para a
preparação de marisco.
4.3.b. Aplicação dos
manuais de instruções
para o equipamento de
tratamento.

Aptidões
4.1.a. Verificar que os
ingredientes tais como
óleos, vinagres, temperos,
condimentos e especiarias
são adequados para
fabricar molhos e
salmouras.
4.2.a. Execução do
processo de preparação de
salga seca, pickles, meio
liquido, óleo, de acordo
com a formulação
estabelecida.
4.2.b. Verificar que os
molhos adquirem a sua
consistência, aroma e cor
característicos.
4.3.a. Efectuar os
processos de tratamento
de acordo com as
condições e procedimentos
estabelecidos.
4.3.b. Preparar, ajustar e
manter em uso os
equipamentos de
tratamento, de acordo com
os manuais de instruções,
assegurando a produção.
4.3.c. Verificar que os
parâmetros de tratamento
(tempo, temperatura,
concentração, dosagem)
são satisfeitos.

Competências
4.1. Notificar as pessoas
responsáveis caso sejam
detectadas alterações nas
características dos
ingredientes utilizados
para fazer os molhos.
4.2. De acordo com as
ordens de trabalho
recebidas, preparar
salmouras e meios líquidos
(molho de tomate, molho
Americano, pickles, ...).

4.3. De acordo com as
ordens de trabalhos
recebidos, aplicar
tratamentos seguindo as
diretrizes estabelecidas no
manual de instruções,
utilizando o equipamento
adequado e monitorizando
a sua correcta aplicação.
Notificar o serviço de
manutenção quando forem
detectadas anomalias no
funcionamento do
equipamento ou nos
resultados do tratamento.

Actividade-chave K5: Preparar peixe e marisco para cozimento e posterior
arrefecimento
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Conhecimentos
5.1.a. Conhecimentos
básicos sobre a utilização
de equipamento
industrial e leitura de
parâmetros de operação.

Aptidões
5.1.a. Capacidade de
operar com o equipamento
de acordo com os
procedimentos e
parâmetros definidos para
o processo.

5.2.a. Efeito dos
diferentes métodos de
cozimento no pescado.
5.2.b. Directrizes
estabelecidas para o
escoamento dos
produtos, de modo a
conseguir um processo
de cozedura adequado,
em bandejas ou em latas.
5.3.a. Aspecto adequado
do pescado após o
processamento térmico.

5.2.a. Dispor os produtos
em bandejas, de modo a
que o processo de
cozimento se processe
adequadamente.
5.2.b. Enlatar os produtos
conforme estabelecido, ou
verificar o seu enlatamento
automático.

5.4.a. Aspecto adequado
do pescado após o
arrefecimento.

5.4.a. Verificar se o
processo de arrefecimento
do pescado decorreu de
acordo com o pré-definido.

5.3.a. Verificar se o
processo de cozimento do
pescado decorreu de
acordo com o pré-definido.

Competências
5.1. Competência para a
monitorização de sinais do
equipamento.
Notificar os serviços de
manutenção quando se
detectam anomalias
durante a operação com o
equipamento ou nos
resultados do tratamento.
5.2. De forma autónoma,
dispor os produtos em
bandejas ou latas, de
modo a que o posterior
cozimento se processe
correctamente.

5.3. De forma autónoma,
verificar a textura e
aparência do produto
cozinhado (desidratado),
de modo a confirmar se o
processamento foi
adequado.
5.4. De forma autónoma,
verificar a textura e
aparência do produto
arrefecido (escorrido,
removendo o
condensado), de modo a
confirmar se o
processamento foi
adequado.

Actividade-chave K6: Realizar a recolha, classificação e despacho dos
resíduos
Conhecimentos
6.1.a. Principais resíduos
gerados pelas industrias
de conservas de pescado.
6.1.b. Procedimentos
para a classificação,
manuseamento e
armazenamento de
resíduos.

Aptidões
6.1.a. Fazer uma recolha
selectiva dos diferentes
tipos de resíduos em cada
fase do processo, segundo
os procedimentos
estabelecidos para cada
tipo de resíduo.
6.1.b. Armazenar os
resíduos sob a forma e nos
locais específicos préestabelecidos nas

Competências
6.1. De forma autónoma,
recolher, classificar, tratar
e armazenar os resíduos
gerados durante o
processo produtivo, de
acordo com as instruções
definidas e a legislação em
vigor.
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Conhecimentos

Aptidões
instruções de operação.

Competências

Actividade-chave K7. Tomar medidas de proteção para assegurar a
segurança nas condições de trabalho da sua competência
Conhecimentos
7.1. Equipamento pessoal
de proteção necessário
em cada área de
trabalho.
7.2. Factores de risco nas
operações da industria de
conservas de pescado.

7.3. Operação com os
dispositivos de segurança
do equipamento usado
durante o
processamento.

Aptidões
7.1. Utilizar o equipamento
pessoal de proteção
necessário em cada área
de trabalho de forma
completa e correcta.
7.2. Manter a área de
trabalho livre de elementos
que possam ser perigosos
ou dificultar a execução do
trabalho.
7.3. Verificar a existência e
funcionamento dos
dispositivos de segurança
do equipamento usado
durante o processamento.

7.4. Medidas preventivas
e de proteção no
processamento de
conservas de pescado.

7.4. Manusear os produtos
tomando as medidas de
proteção adequadas a cada
caso.

7.5. Condições
ambientais de trabalho
estabelecidas no
processamento de
conservas de pescado.

7.5. Verificar as condições
ambientais durante o
processamento de
conservas de pescado.

Competências
7.1. Autónomamente,
utilizar o equipamento
pessoal de proteção
necessário em cada área
de trabalho.
7.2. De forma autónoma,
monitorizar a ausência
e/ou remover os items
que possam ser perigosos
durante a execução do
trabalho.
7.3. Autonomamente
monitorizar o
funcionamento dos
dispositivos de segurança
do equipamento.
Notificar os responsáveis
caso sejam detectadas
anomalias.
7.4. Efectuar o trabalho
autónomamente, tendo
sempre em consideração
as medidas preventivas e
de proteção definidas.
7.5. De forma autónoma,
monitorizar as condições
ambientais de trabalho,
notificando os
responsáveis caso sejam
detectadas anomalias.

UC 2. Processamento de peixe e marisco enlatados
Actividades-chave:
Actividade-chave K1. Operar com o equipamento e aplicar técnicas de
gestão de qualidade
Conhecimentos
1.1.a. Aplicação dos
manuais de instrução

Aptidões
1.1.a. Verificar, preparar e
manter em uso os

Competências
1.1. Manter em bom uso
os equipamentos de
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para o equipamento de
produção.
1.1.b. Regras de
segurança e mecanismos
estabelecidos para os
equipamentos de
produção.

1.2.a. Operação com os
dispositivos de segurança
em máquinas e
equipamentos utilizados
durante o processamento
de conservas de peixe.

1.3.a. Efeitos da sujidade
na manipulação de
alimentos.
1.3.b. Procedimentos
para a limpeza e
desinfecção das
diferentes instalações e
equipamentos de
produção.
1.3.c. Manuseamento e
armazenamento de
produtos de limpeza.
Riscos da sua utilização.
1.3.d. Noções básicas de
química.

1.4.a. Riscos relacionados
com a presença de
parasitas, insectos ou
outros animais.
1.4.b. Aplicação de
planos de controlo de

equipamentos de
processamento, usando os
controles operacionais
necessários, de acordo
com os manuais de
procedimentos e
instruções.
1.1.b. Respeitar as normas
de segurança e os
mecanismos estabelecidos
para os equipamentos de
produção.
1.2.a. Verificar a existência
e o funcionamento dos
dispositivos de segurança
nas máquinas e
equipamentos utilizados
durante as operações.

1.3.a. No início e final de
cada turno dia, ou lote,
verificar que a área de
produção e os
equipamentos sejam
mantidos limpos e em bom
estado de utilização,
identificando fontes de
infeção e pontos de
acumulação de sujidade.
1.3.b. Marcar e isolar
áreas a serem limpas e
desinfectadas.
1.3.c. Realizar os
procedimentos de limpeza
e desinfecção
estabelecidos nas ordens
ou instruções de limpeza.
1.3.d. Armazenar os
produtos e equipamentos
para limpeza e desinfeção.

1.4.a. Verificar que os
sistemas de controlo e
prevenção de parasitas e
transmissão de doenças
por animais são aplicados.

produção, em condições
de segurança, e seguindo
as directrizes
estabelecidas no manual
de instruções, para
garantir a produção.
Informar o serviço de
manutenção ou corrigir
qualquer falha detectada
no funcionamento dos
equipamentos de
produção.
1.2. Autónomamente,
monitorizar o
funcionamento dos
dispositivos de segurança
em máquinas e
equipamentos de trabalho.
Notificar a pessoa
responsável, sempre que
forem detectadas
anomalias no
funcionamento.
1.3. Informar as pessoas
responsáveis sobre a
presença de fontes de
infeção e pontos de
acumulação de sujidade.
Aplicar os procedimentos
de limpeza seguindo o
protocolo estabelecido em
relação a:
Produtos a usar e
respectiva dosagem.
Condições de utilização,
tempo, temperatura,
pressão.
Preparação e controlo dos
equipamentos.
Verificações a efectuar.
Após a sua utilização,
armazenar os produtos de
limpeza num local
específico, evitando riscos
e confusões.
1.4. Alertar as pessoas
responsáveis se for
detetada a presença de
parasitas, insectos ou
outros animais.
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insectos e roedores.
1.5.a. Sistemas de
escoamento, remoção e
eliminação de líquidos e
gases nas conserveiras.

1.5.a. Verificar se os
sistemas de drenagem e
extracção se encontram
em boas condições de
funcionamento.

1.5. Alertar as pessoas
responsáveis quando se
verificam bloqueios ou
deficiências nos sistemas
de drenagem e extracção.

Actividade-chave K2: Realizar e controlar o enchimento das embalagens, a
criação de vácuo parcial, e a selagem e lavagem de latas e recipientes,
preparando-os para a esterilização
Conhecimentos
2.1.a. Sistemas manuais
ou automáticos para o
enchimento de
embalagens e produtos.
2.1.b. Limpeza de
recipientes para
enchimento com
alimentos.

2.2.a. Orientações
estabelecidas para o
acondicionamento de
diferentes peixes e
mariscos nos vários
formatos de embalagem
utilizados na indústria de
conservas.

Aptidões
2.1.a. Verificar que a
limpeza dos recipientes foi
efectuada de modo a
remover qualquer sujidade
acumulada durante o
armazenamento.
2.1.b. Alimentar
manualmente os
transportadores, ou
verificar a alimentação
automática de embalagens
e produtos.

2.2.a. Efectuar o
enchimento e a colocação
manual dos produtos em
latas, ou verificar se o
enchimento foi feito com
máquinas automáticas,
conforme especificações.

Competências
2.1. De uma forma
autónoma, verificar se os
recipientes prontos para
utilização são limpos
imediatamente antes do
enchimento, notificando o
responsável caso seja
detectada sujidade.
Despaletizar e colocar os
recipientes em
transportadores, ou
monitorizar o processo
automático, alertando o
responsável caso os cintos
não estejam a transportar
o produto.
2.2. Autonomamente,
encher a embalagem com
o produto, de acordo com
o tamanho, peso ou
número de unidades
especificadas.
Monitorizar e pesar o
produto embalado,
verificando se tem uma
boa apresentação e o peso
estipulado, separando
aqueles que não
cumpram, e notificando a
pessoa responsável.
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Conhecimentos
2.3.a. Características dos
molhos e salmouras mais
comuns utilizadas na
produção de conservas
de peixe.
2.3.b. Importância do
espaço entre a tampa e o
molho nas conservas.
Métodos de aplicação.

2.4.a. Operações básicas
da cravação das latas.
2.4.b. Selagem das
embalagens e sua
importância em produtos
preservados.

2.5.a. Sistemas básicos
para a codificação das
embalagens.
2.5.b. Conceito de
rastreabilidade e sua
implementação em
fábricas de conservas.
2.6.a. Equipamento para
lavar embalagens (latas).

Aptidões
2.3.a. Monitorizar os níveis
de meios líquidos em
tanques, abrindo as
válvulas de acordo com as
instruções da pessoa
responsável.
2.3.b. Verificar o
enchimento dos recipientes
com o meio líquido
proveniente das máquinas
de distribuição, de acordo
com os procedimentos.
2.3.c. Verificar se existe
vácuo no espaço entre a
tampa e o molho, antes da
selagem dos recipientes,
para evitar alterações
adicionais nos produtos
enlatados, de acordo com
os procedimentos.
2.4.a. Verificar
visualmente se os
recipientes metálicos
(cheios) estão fechados
pelo método de costura
dupla, de modo a obter
uma sutura hermética.
2.4.b. Verificar se o
controle da cravação é
efectuado em intervalos
regulares.

Competências
2.3. Autonomamente,
monitorizar a adição de
óleo, salmoura, molho,
etc, à embalagem, e a
extracção de ar para criar
um vácuo parcial no
espaço entre a tampa e o
molho, como estabelecido,
separando as embalagens
não-conformes e
notificando a pessoa
responsável.

2.5.a. Verificar a presença
do código de identificação
na embalagem (por jacto
de tinta ou perfuração)
para manter o controle da
rastreabilidade.

2.5. Autonomamente,
monitorizar a presença e
legibilidade do código das
embalagens, informando a
pessoa responsável caso
se verifiquem desvios.

2.6.a. Verificar se as
embalagens são lavadas
após a sua cravação.

2.6. De uma forma
autónoma, verificar se as
latas são lavadas,
removendo sólidos ou
líquidos que pudessem
estar agarrados.

Verificar a quantidade
restante de meio líquido,
notificando o responsável,
quando aquele desce
abaixo de um nível préestabelecido.
2.4. De uma forma
autónoma, verificar que
todos os recipientes são
fechados na cravadeira de
latas, informando o
pessoal de manutenção
caso se detectem desvios.
Verificar se os recipientes
fechados são submetidos a
uma inspecção periódica,
para avaliar a sua
estanqueidade.

Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
15

Conhecimentos
2.7.a. Sistemas para o
enchimento dos
cestos/carros da
autoclave com as latas.
2.7.b. Boas práticas de
manipulação de
recipientes fechados para
garantir a segurança do
produto.

Aptidões
2.7.a. Carregar
manualmente ou
monitorizar o enchimento
automático dos cestos da
autoclave, na forma e na
quantidade estabelecida,
evitando choques que
podem causar defeitos na
selagem do recipiente.

Competências
2.7. Autonomamente
efectuar manualmente o
enchimento dos cestos da
autoclave, ou acompanhar
o processo automatizado,
informando o pessoal de
manutenção se houver
congestionamentos ou
choques entre as
embalagens.

2.4. Nível de qualificação
De acordo com os requisitos descritos anteriormente, o nível de qualificação
sugerido para a Referência de Qualificação de Operador de Conservas de
Pescado é de 3, de acordo com os 8 níveis do Referencial Europeu de
Qualificações (EQF).

2.5. Formação recomendada afim de obter o
Referencial
de
Qualificações
e
possibilidade de validar Unidades de
Competência
através
da
experiência
profissional
Afim de obter a Referência de Qualificação para cada uma das Unidades de
Competência descritas anteriormente, o percurso de formação sugerido
consiste em:
Módulo de aprendizagem (MA)

Duração (horas)

MA 1: Preparação e tecnologia do

150

peixe e marisco
MA 2: Processamento do peixe

120

enlatado
Duração total dformação de

270

aprendizagem formal:
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A formação prévia necessária para o acesso à formação de aprendizagem
descrita seria apenas

o ensino obrigatório,

ou seja, 9-10

anos de

escolaridade.
A) Módulo de Aprendizagem MA1: Preparação e tecnologia de peixe e
marisco.
Associado a: UC1. Preparação de peixe e marisco para uso industrial
Duração: 150 horas.
Conteúdos:
a) Conceitos teóricos:
•

Matérias-primas: peixe e marisco.

•

Tecidos Musculares.

•

Matérias-primas auxiliares: água, ingredientes (sal, azeite, vinagre,

especiarias, outros).
•

Operações de preparação de peixe.

•

Operação de máquinas para a preparação e incorporação.

•

Operações para o desenvolvimento de produtos compostos: salmoura,

molhos.
•

Condições técnicas e de segurança nas instalações para a preparação

de peixe e marisco.
•

Conceitos e padrões de limpeza.

•

Alterações dos produtos alimentares.

•

Impacto ambiental da indústria de alimentos.

•

Saúde e segurança no trabalho nas indústrias de processamento de

peixe e marisco.
b) Conceitos práticos:
•

Desenvolvimento de operações de limpeza.

•

Operação com máquinas (testes de funcionamento, procedimentos de

arranque/paragem, manutenção de nível primário).
•

Procedimentos relativos à recepção de matérias-primas.

•

Preparação de molhos.

B) Módulo de Aprendizagem MA 2: Processamento de peixe enlatado
Associado a: UC2. Processamento de peixe e marisco enlatados
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Duração: 120 horas.
Conteúdos:
a) Conceitos teóricos:


A indústria de conservas de peixe.



Processos de produção de produtos enlatados.



Equipamentos para tratamentos de conservação por esterilização.



Segurança alimentar e higiene no processamento de conservas de
peixe.



Equipamento de embalagem: descrição, operação e manutenção de
nível elementar.

b) Conceitos práticos:


Aplicação de medidas de higiene em diferentes situações.



Tratamento

térmico:

seleção

e

regulação

do

equipamento,

desenvolvimento e verificação das operações, aplicação de medidas de
higiene e segurança.
Possibilidade

de

obter

Unidades

de

Competência

através

da

experiência profissional:
De acordo com os pareceres dos peritos que participaram no grupo de
trabalho organizado no âmbito deste pacote de trabalho, deve ser possível
obter o reconhecimento das Unidades de Competência previamente descritas
através da experiência profissional, caso esta tenha uma duração mínima de
6 meses.
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3. REFERENCIAL DE QUALIFICAÇÃO PARA O
MECÂNICO DAS CRAVADEIRAS
3.1. Descrição geral e ocupações finais:
O mecânico das cravadeiras é um supervisor da máquina, capaz de executar
de forma autónoma as tarefas necessárias relacionadas com o bom
funcionamento das cravadeiras.
Possíveis profissões finais incluem mecânico de cravadeiras em fábricas de
conservas (peixe, produtos hortícolas, carne e outros produtos agroalimentares), embalador de carnes e peixes por meios mecânicos, técnico
electromecânico ou serralheiro em diferentes indústrias.

3.2 Actividades-chave para a
mecânico das cravadeiras:

ocupação

de

Unidade de Competência 1. Calibração, preparação, reparação e
manutenção do equipamento de cravação
Actividades-chave:
K1. Calibrar e verificar o funcionamento das cravadeiras
K2. Resolver anomalias e quebras de funcionamento nas cravadeiras
K3. Executar as operações de manutenção nas cravadeiras
K4. Aplicar medidas de protecção para garantir a segurança no local de
trabalho

3.3. Resultados
actividade:

da

aprendizagem

para

cada

Actividade-chave K1. Ajustar e verificar o correcto funcionamento das
cravadeiras
Conhecimentos
1.a. Especificações
técnicas das cravadeiras

Aptidões
1.a. Saber fazer a
inspecção visual às

Competências
1.a. 1.a. De uma forma
autónoma, efectuar
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Conhecimentos
e outros equipamentos
utilizados na indústria de
conservas.
1.b. Conhecimento das
principais ferramentas de
trabalho (alicates,
martelos, chaves de
parafusos, etc).
1.c. Procedimentos
técnicos de adaptação e
calibração dos sistemas
eletromecânicos.
1.d. Ajuste das
cravadeiras aos vários
formatos de latas.
1.e. Procedimentos
técnicos para controlar as
operações das
cravadeiras e outros
equipamentos.
1.f. Conhecimento dos
óleos utilizados na
calibração das
cravadeiras.
1.g. Aspectos técnicos
relativos às latas
(materiais constituintes,
testes de integridade,
etc).

Aptidões
cravadeiras.
1.b. Ajustar os elementos
do equipamento,
consultando as
especificações técnicas do
mesmo.
1.c. Colocar o
equipamento em
funcionamento, de acordo
com as instruções da
produção, introduzindo
alterações nos elementos
de acordo com os
procedimentos técnicos, de
modo a adaptar o seu
funcionamento às
condições requeridas pelo
processamento.
1.d. Saber efectuar a
inspecção visual às latas
fechadas.
1.e. Adaptar as
cravadeiras ao formato da
embalagem a ser
processada, de acordo com
as instruções da produção.
1.f. Verificar o
posicionamento da lata
(em relação aos sensores),
e o funcionamento do
equipamento, efectuando
controles ou verificando os
resultados, em relação aos
parâmetros definidos para
a cravação.
1.g. Verificar a presença
de vácuo parcial no espaço
entre a tampa e o molho e
a dupla selagem nos
recipientes fechados.

Competências
ajustes nos equipamentos
de acordo com a
documentação técnica,
utilizando ferramentas e
instrumentos apropriados.
1.b. Autonomamente,
adaptar as cravadeiras ao
formato de embalagem
desejado, utilizando
ferramentas e
instrumentos adequados.
1.c. De forma autónoma,
preencher com a precisão
necessária os relatórios de
controlo estabelecido
pelos regulamentos
internos da empresa.

Actividade-chave K2. Resolver anomalias e quebras de funcionamento nas
cravadeiras
Conhecimentos
2.a. Especificações
técnicas das cravadeiras
e outros equipamentos
utilizados na indústria de
conservas.
2.b. Procedimentos
técnicos para a
montagem e

Aptidões
2.a. Localizar e identificar
falhas ou anomalias nas
cravadeiras e outros
equipamentos,
diagnosticando a sua
origem através de
documentação técnica.
2.b. Organizar a

Competências
2.a. Autonomamente,
identificar falhas,
utilizando ferramentas e
instrumentos adequados.
2.b. Propor ao responsável
da manutenção as ações
correctivas adequadas, de
modo a tornar a operar os
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Conhecimentos
desmontagem de
cravadeiras e
equipamentos utilizados
na indústria de
conservas.
2.c. Reparação de
sistemas
eletromecânicos.

Actividade-chave

K3.

Aptidões
intervenção interpretando
documentos técnicos,
preparando as máquinas,
equipamentos,
ferramentas e materiais
para a reparação dos
sistemas eletromecânicos.
2.c. Desmontar e remover
peças e elementos do
equipamento, consultando
documentos técnicos para
realizar os consertos.
2.d. Substituir ou reparar
elementos mecânicos,
eléctricos, pneumáticos e
hidráulicos deteriorados,
utilizando documentação
técnica.
2.e. Montar componentes
eletromecânicos,
consultando documentos
técnicos, de modo a
restaurá-los nos sistemas
a que pertencem.

Executar

as

Competências
equipamentos.
2.c. De forma autónoma,
organizar os trabalhos de
reparação dos sistemas
eletromecânicos.
2.d. Autonomamente,
utilizar ferramentas e
instrumentos apropriados
para remover, reparar e
montar peças de
equipamento, de modo a
colocar os equipamentos a
trabalhar de novo de uma
forma rápida e eficiente.

operações

de

manutenção

nas

cravadeiras
Conhecimentos
3.a. Especificações
técnicas de cravadeiras e
outros equipamentos
utilizados na indústria de
conservas.
3.b. Conhecimento das
ferramentas de trabalho.
3.c. Conhecimento das
partes de equipamentos
mais sensíveis à abrasão
(e que precisam de mais
atenção).
3.d. Conhecimento de
tratamentos para anticorrosão.
3.e. Procedimentos
técnicos para verificação
e manutenção de
cravadeiras.

Aptidões
3.a. Organizar a execução
dos trabalhos de
manutenção na frequência
indicada nos requisitos
técnicos.
3.b. Realizar inspecções
periódicas às cravadeiras e
outros equipamentos, de
acordo com os
procedimentos técnicos,
verificando os elementos
de controle e regulação, os
sistemas de cravação, e os
níveis do equipamento.

Competências
3.a. De forma autónoma,
preparar equipamentos,
ferramentas e materiais
necessários para fazer
inspecções em termos de
qualidade e segurança.
3.b. Autonomamente,
realizar a verificação dos
equipamentos, utilizando
as ferramentas e
instrumentos adequados
para desmontar, limpar,
trocar, ajustar e lubrificar
os diferentes
componentes.

Actividade-chave K4. Aplicar medidas de protecção para garantir a
segurança no local de trabalho
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Conhecimentos
4.a. Equipamentos de
Proteção Individual (EPI)
necessários para a
reparação e manutenção
de cravadeiras e outros
equipamentos.

Aptidões
4.a. Utilizar os
equipamentos de
protecção individual
necessários para a
reparação e manutenção
de cravadeiras e outros
equipamentos.

Competências
4.a. Autonomamente, usar
os EPI necessários para as
situações de trabalho da
sua competência.

4.b. Operação dos
dispositivos de segurança
em máquinas e
equipamentos utilizados
no processamento de
conservas de peixe.

4.b. Verificar a existência e
o funcionamento dos
dispositivos de segurança
em máquinas e
equipamentos utilizados
durante as operações.

4.b. Autonomamente,
monitorizar o
funcionamento dos
dispositivos de segurança
em máquinas e
equipamentos de trabalho.

3.4. Nível de qualificação
De acordo com os requisitos descritos anteriormente, o nível de qualificação
sugerido para a Qualificação de Referência Mecânico de Cravadeiras é de 4,
de acordo com os 8 níveis do Referencial Europeu de Qualificações (EQF).

3.5. Formação recomendada afim de obter o
Referencial de Qualificações e possibilidade
de validar Unidades de Competência
através da experiência profissional
Estima-se que a formação formal necessária para obter a Unidade de
Competência de Calibração, preparação, reparação e manutenção do
equipamento de cravação teria os seguintes módulos de formação e duração
ideal:
Duração
(horas)

Módulo de Aprendizagem (MA)
MA 1: Calibração e verificação das cravadeiras e outros equipamentos
usados na industria das conservas.
MA 2: Localização e análise de falhas mecânicas, eléctricas e hidropneumáticas nos sistemas electromecânicos.
MA 3: Reparação de elementos mecânicos, eléctricos e hidropneumáticos nas cravadeiras e outros equipamentos usados na
industria das conservas.
MA 4: Fundamentos da organização dos processos de manutenção.

100
275
500
40
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Duração total do treino formal de aprendizagem

915

A) Módulo de Aprendizagem MA 1: Calibração e verificação das
cravadeiras e outros equipamentos usados na industria das
conservas.
Duração: 100 horas.
Conteúdos:
a) Conceitos teóricos:


Mecânica: mecanismos e transmissão. Propriedades mecânicas dos
materiais.



Electromagnetismo: campos magnéticos, AC e DC.



Diagramas de circuito: componentes, símbolos e interpretação.



Sistemas ICT para a gestão da produção e controle industrial.



Ferramentas para montagem e ajuste de sistemas electromecânicos.



Metrologia, medição de grandezas e equipamentos de medição.



Controle de qualidade.

b) Conceitos práticos:


Verificação do desempenho da instalação, testes e documentação dos
resultados.



Verificação do funcionamento de cada bloco funcional.



Verificação do controle e cablagem dos fios eléctricos, inspeccionando
o isolamento e continuidade.



Applicação de instrumentos de medição e controle, de acordo com os
manuais técnicos, realizando relatórios técnicos.

B) Módulo de Aprendizagem MA 2: Localização e análise de falhas
mecânicas,

eléctricas

e

hidro-pneumáticas

nos

sistemas

electromecânicos.
Duração: 275 horas.
Conteúdos:
a) MECÂNICA
Conceitos teóricos:
•

Componentes mecânicos standard. Falhas, causas e soluções.

•

Montagens.
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•

Adaptações: interferência nas definições, seleção e implementação.

Conceitos práticos:
•

Planeamento de acções correctivas para a mudança sistemática de

rolamentos em bombas, motores e outros mecanismos.
•

Uso de equipamentos e instrumentos para detectar e localizar

anomalias em elementos mecânicos danificados. Interpretação dos
resultados.
•

Cálculo de tempo em operações de reparação.

b) ELECTRICIDADE
Conceitos teóricos:


Componentes eléctricos: classes e utilidade.



Interpretação de desenhos e diagramas de fios: símbolos.



Grandezas eléctricas.



Automatização e CLPs.



Falhas comuns: causas e soluções.



Técnicas, ferramentas e instrumentos de medição utilizados na
identificação e análise de falhas elétricas.



Regras e instruções complementares do Regulamento Electrotécnico
de Baixa Tensão.

Conceitos práticos:


Verificação de ausência de carga em máquinas de carga elétrica.



Desmontagem de máquinas.



Relatórios completos e documentação técnica.

c) HIDROPNEUMÁTICOS
Conceitos teóricos:


Componentes hidráulicos e pneumáticos: defeitos, causas e soluções.



Análise do comportamento de um circuito hidráulico e pneumático.



Influência dos fluidos em falhas.



Instrumentos para localização e diagnóstico de falhas.

Conceitos práticos:


Organização de acções correctivas para a mudança sistémica de filtros,
remoção e análise de contaminantes em fluidos hidráulicos.
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C) Módulo

de

Aprendizagem

MA

3:

Reparação

de

elementos

mecânicos, eléctricos e hidropneumáticos nas cravadeiras e
outros equipamentos usados na industria das conservas.
Duração: 500 horas.
Conteúdos:
a) MECÂNICA
Conceitos teóricos:


Componentes standard.



Propriedades mecânicas e físicas.



Interpretação de desenhos de montagem.



Configurações de sistemas ISO.



Medição e teste dos instrumentos.

Conceitos práticos:


Desmontagem de equipamento mecânico.



Montagem de peças utilizando diferentes tipos de uniões.



Montagem e operações de ajustamento de sistemas mecânicos.



Lubrificação.



Utilização de ferramentas manuais e acessórios utilizados na
desmontagem, ajuste e montagem.

b) ELECTRICIDADE
Conceitos teóricos:


Fundamentos da electricidade.



Interpretação de desenhos e diagramas de fios: símbolos.



Controles e sinalização.



Motores eléctricos.



Automatização.



Sistemas de regulação de velocidade em motores: inversores de
frequência.



Regulamentos da UE para equipamentos eléctricos.

Conceitos práticos:


Execução de esquemas de automação eléctrica.
Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
25



Desmontagem e montagem de motores e bombas, com ou sem
automatização.

c) HIDROPNEUMÁTICOS
Conceitos teóricos:


Elementos pneumáticos e hidráulicos e seus componentes:
bombas, motores, válvulas.



Princípios de energia hidráulica dos óleos.



Características dos fluidos hidráulicos oleosos.

Conceitos práticos:


Execução de esquemas hidráulicos e pneumáticos. Símbolos.



Medição dos parâmetros de fluxo, pressão e temperatura.



Preparação de sistemas de ar comprimido: filtros, lubrificantes.



Geração, tratamento e distribuição de ar comprimido.



Corte e dobragem de tubos.



Desmontagem,

reparação,

substituição

e

montagem

de

componentes em sistemas pneumáticos e hidráulicos.
D) Módulo de Aprendizagem MA 4: Fundamentos da organização dos
processos de manutenção.
Duração: 40 horas.
Conteúdos:
Conceitos teóricos:


Processos

tecnológicos

de

intervenção

na

manutenção

e

reparação. Documentação técnica.


Análise de falhas e planos de ação paliativa.



Qualidade nos processos de manutenção.



Custos de manutenção.



Logística e aprovisionamento.



Oficina de manutenção e reparação. Critérios para a elaboração
do catálogo de peças de reposição. Elaboração de previsões de
itens para ter em armazém.



Saúde e segurança, legislação ambiental e de trabalho.



Segurança nos equipamentos e instalações.
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Conceitos práticos:


Desenho/interpretação

de

planos

de

manutenção

para

cravadeiras e outros equipamentos e instalações.


Preparação de formulários de registo standard para manutenção
preventiva. Gestão de documentos na empresa.

Possibilidade

de

obter

Unidades

de

Competência

através

da

experiência profissional:
Deve ser possível obter o reconhecimento das Unidades de Competência
previamente descritas através da experiência profissional, caso esta tenha
uma duração mínima de 6 meses.
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