FICHA DE CURSO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Conduzir e Operar o Trator em Segurança (35h)
Objetivo Geral:
- Complementar os conhecimentos teóricos e práticos dos participantes sobre a condução e operação
de tratores em segurança, tendo em vista a melhoria do seu desempenho na via pública e na
exploração e a redução da sinistralidade.

Objetivos Específicos:
- Identificar as principais causas dos acidentes com tratores em Portugal;
- Identificar as principais disposições do código da estrada para a condução segura de veículos
agrícolas na via pública e para operar na exploração, bem como disposições do código do trabalho;
- Identificar os princípios a ter em conta para realizar uma condução segura na via pública e operar
na exploração, bem como do cumprimento do código do trabalho;
- Identificar as aptidões e o comportamento que o condutor de trator deve ter quando conduz na via
pública e na exploração;
- Identificar os cuidados de segurança a ter na preparação e condução do trator;
- Identificar o equipamento de segurança e de proteção que o trator deve ter;
- Identificar o equipamento de proteção individual de um operador de trator;
- Conduzir o trator com segurança na via pública e na exploração;
- Conduzir o trator com uma máquina montada/rebocada em segurança na exploração agrícola;
- Operar em segurança com a TDF e um veio telescópio de cardans.

Destinatários:
Formandos com idade igual ou superior a 18 anos; Escolaridade mínima obrigatória, nos termos dos
n.os 3.1 e 3.2, do artigo 7.º, do Anexo do Despacho n.º 8857/2014, de 9 de julho.
Detentores de:
. Carta de condução que habilite à condução de veículos agrícolas;
. Licença de Condução de trator agrícola, sempre que não for demostrada formação específica na
área da segurança com a utilização de tratores e máquinas agrícolas, ou que pretendam atualizar
conhecimentos

Modalidade: Formação Contínua
Forma de Organização: Formação Presencial
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Carga Horária: 35 Horas
Metodologias de Formação: Ativa, centrada no participante, utilizando diversas técnicas de ensino
como, exposição dialogada, demonstração, simulação, estudo de casos e trabalhos de grupo

Critérios e Metodologias de Avaliação:
Avaliação de reação – a efetuar no final da ação de formação
Avaliação formativa – a efetuar nos módulos I a IV através de testes, trabalhos individuais e em
grupo.
Avaliação Sumativa – No final da ação, é efetuada perante júri, uma prova de avaliação de
conhecimentos. A prova é realizada individualmente e é constituída por uma componente de âmbito
teórico e outra subsequente prática. Esta, incide sobre as aptidões e comportamento do formando
perante uma situação simulada de condução ou de operação com o trator. A prova será realizada nos
termos definidos no regulamento específico.

Recursos Pedagógicos: Manual de formação, fichas de trabalho, fichas de avaliação
Espaços e Equipamentos: Sala de formação teórica (2m²/formando) equipada com mesas e
cadeiras para formandos e formador, vídeo-projetor, quadro branco e marcadores, tela de projeção,
e outros solicitados pelo formador; Espaço ao ar livre para realização da parte prática, e
equipamentos relativos à condução e operação do trator, nomeadamente:
- Trator de Categoria II (ou III de acordo com os destinatários) equipado com cabine de proteção ou
arco de Santo António rebatível e cinto de segurança;
- Reboque
- Pá frontal para trator
- Caixa para trator
- Grade ou Charrua
- Gasóleo
- Óleo
- Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Área de Formação: 621- Produção Agrícola e Animal
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