
 

 

 

Maior êxito devido ao desenvolvimento profissional: 

▪ Cursos de formação sobre segurança e automação; 
▪ Programa de qualificação internacional; 
▪ Cursos de formação com certificado TÜV. 

 

  

  

Programa de Formação 

Julho a Dezembro - 2020 

Catálogo de 

formação 

Calendário e 

tarifas 
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DURAÇÃO BARCELONA BILBÃO MADRID PORTO 

FORMAÇÃO EM SEGURANÇA DE MÁQUINAS 

Fundamentos da Marcação CE. Diretiva Máquinas 2006/42/CE 
1 dia/7h 27 Out. 29 Set. 10 Nov. 24 Nov. 

     
CECE – Certified Expert in CE Marking 

2 dias/14h 2-3 Dez. 14-15 Out.   
     
Desenho de Segurança Básico segundo a EN ISO 13849 e a EN IEC 62061 

1 dia/7h 28 Out. 30 Set. 11 Nov. 25 Nov. 
     
Desenho de Segurança Avançado segundo a EN ISO 13849 

1 dia/7h 29 Out. 1 Out. 12 Nov. 26 Nov. 
     

CMSE – Certified Machinery Safety Expert 
4 dias/27h 16-19 Nov.  20-23 Out. 3-6 Nov. 

     

Recertificação CMSE 
1 dia/7h 5 Out. 1 Dez.   

     
LoTo: Lockout Tagout 

1 dia/7h A consultar 
     
Segurança dos Robots 

1 dia/7h A consultar 
     
Human-Robot Collaboration segura 

1 dia/7h 6 Out. 26 Nov.   
     
Automação segura 

2 dias/14h 7-8 Out.    
     

FORMAÇÃO EM PRODUTOS E SISTEMAS 

 
1 dia/7h 

PNOZmulti – Programação e serviço A consultar 

    2 dias/14h Sistema de automação PSS4000 – Programação e serviço A consultar 
1 dia/7h Visualização com PASvisu - Programação A consultar 

     

FORMAÇÃO PERSONALIZADA SEGUNDO AS NECESSIDADES DOS CLIENTES (A consultar) 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

 

 

 

Para mais informações, envie 

um e-mail a formación@pilz.es 

www.pilz.com/pt-PT/services/trainings 

 

http://www.pilz.es/
mailto:formacion@pilz.es
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FORMAÇÃO EM SEGURANÇA DE MÁQUINAS 

     
Fundamentos da Marcação CE. Diretiva Máquinas 2006/42/CE                                              1 dia/7h                       460€ 
 
O procedimento de marcação CE descreve o processo de certificação de produtos de acordo com as especificações do Espaço Económico 
Europeu. No final do processo é colocada uma marca CE que certifica o cumprimento de todas as exigências de segurança exigidas pela 
diretiva máquinas 2006/42/CE. 

 
CECE – Certified Expert in CE Marking                                                                                           2 dias/14h                 1030€ 
 
Com o CECE - Certified Expert in CE Marking, poderá obter a maior qualificação possível na marcação CE. Como parte do programa de 
certificação, todo o processo de identificação CE é explicado detalhadamente de acordo com a diretiva máquinas 2006/42/CE. A 
certificação como CECE é certificada pela TÜV NORD. 

 
Desenho de Segurança Básico segundo a EN ISO 13849 e a EN IEC 62061                              1 dia/7h                      460€ 
 
Apresentação dos processos e normas importantes para a construção e avaliação de sistemas de controlo de segurança, aplicando as 
normas EN ISO 13849 e EN IEC 62061 na automação de instalações. Os exercícios práticos são realizados com o programa de cálculo PAScal. 

 
Desenho de Segurança Avançado segundo a EN ISO 13849                                                       1 dia/7h                      460€ 
 
Extensão do curso de desenho básico de segurança conforme EN ISO 13849 e EN IEC 62061. Estudo em profundidade de técnicas 
avançadas e exercícios complexos. Os exercícios práticos são realizados com os programas de cálculo PAScal e SISTEMA. 

 

CMSE – Certified Machinery Safety Expert                                                                             4 dias/27h                   2050€ 
 
Em cooperação com a TÜV NORD, a Pilz oferece a certificação para se tornar um CMSE - Certified Machinery Safety Expert. O curso oferece 
uma visão geral do tema de segurança de máquinas e oferece um conhecimento abrangente do ciclo de vida da máquina. O certificado final 
emitido pela TÜV NORD é válido internacionalmente. 

 

Recertificação CMSE                                                                                                                       1 dia/7h                      495€ 
 
Para manter-se atualizado, será necessário renovar o seu certificado CMSE - Certified Machinery Safety Expert a cada quatro anos. 

 
LoTo: Lockout Tagout                                                                                                                         1 dia/7h                      420€ 
 
Lockout Tagout permite bloqueios de energia e segurança nos vários fornecimentos de energia em máquinas. Serão discutidos requisitos 
legais, bem como exemplos práticos e situações de implementação. 

 
Segurança dos Robots                                                                                                                       1 dia/7h                       460€ 
 
Requisitos básicos para a segurança dos robots. Avaliação do risco em relação ao uso de sistemas de robots, pois os riscos dos mesmos são 
diferentes das máquinas convencionais. Como garantir alta disponibilidade e produtividade, tendo em conta os requisitos de segurança.  
 

Human-Robot Collaboration segura                                                                                               1 dia/7h                       460€ 
 
Quanto mais próxima estiver a Colaboração Humano-Robot, mais eficientes se tornam as tarefas no trabalho. O novo tipo de robot 
colaborativo - conhecido como cobot - permite que pessoas e robots compartilhem o mesmo espaço de trabalho. Um resguardo de 
segurança não é mais necessário.  

 
Segurança dos Robots  +  Human-Robot Collaboration segura                                                2 dias/14h                    785€ 
 
Realização dos cursos Segurança do Robô e Colaboração Segura entre Robô-Humano em dois dias consecutivos. 
 

Automação segura                                                                                                                             2 dias/14h                  715€ 
 
Conhecimentos teóricos e práticos (através do nosso sistema de educação) necessários na área de automação de máquinas e instalações, 
aplicados à segurança industrial, em conformidade com as normas e diretivas que protegem os funcionários contra qualquer risco de 
acidente. Produtos relacionados com a segurança (sensores, relés, PLCs e atuadores). Destinado a funcionários de manutenção, professores 
universitários e de cursos de formação. 

 

http://www.pilz.es/
mailto:formacion@pilz.es
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FORMAÇÃO EM PRODUTOS E SISTEMAS 

 

PNOZmulti – Programação e serviço                                                                                              1 dia/7h                         420€ 
 
Resumo das possibilidades de aplicação possíveis com a utilização dos sistemas de controlo, seguros e configuráveis, PNOZmulti. Com 
exercícios práticos e exemplos de aplicação da área de tecnologia de segurança, poderá comprovar, com o Configurador PNOZmulti, como é 
simples e versátil a configuração do mesmo.  
 

Sistema de automação PSS4000 – Programação e serviço                                                      2 dias/14h                       715€ 
 
Sistema de automação PSS 4000 e vantagens da programação baseada em componentes. Controlo de funções do sistema PSSuniversal 
através de módulos de I/O e possibilidades de comunicação via SafetyNET p. Utilização da plataforma de software PAS4000. Funções de 
diagnóstico e deteção de erros. 

 
Visualização com PASvisu - Programação                                                                                     1 dia/7h                         420€ 
 

O software de visualização baseado na Web PASvisu, permite que os construtores de máquinas as configurem facilmente e que os usuários 
das mesmas usem funções simples de operação e controlo. Exercícios práticos e exemplos de aplicações de visualização. 

 
Condições gerais de venda de formação: 

• Preços por pessoa para formação em calendário em Espanha e Portugal sem IVA (21%). 
• Pilz confirmará disponibilidade em 48h. 
• Pelo menos 3 semanas antes da data do curso será confirmada a realização do mesmo e serão fornecidos mais. Em seguida, enviar-

lhe-emos uma fatura. 
• Recomenda-se que você não incorra em nenhum custo até que o curso seja confirmado. A PILZ se reserva do direito de cancelar o 

curso por falta de quórum mínimo de participantes ou por qualquer outra razão justificada com até 3 semanas de antecedência. Em 
caso algum a Pilz será responsável por quaisquer despesas incorridas pelo participante em caso de cancelamento. 

• O custo total da formação deve ser pago antes do seu início. 
• Qualquer cancelamento pelo cliente por escrito ou por e-mail recebido dentro de 15 dias do início do treinamento será reembolsado 

integralmente. 

 

FORMAÇÃO PERSONALIZADA DE ACORDO COM O CLIENTE 
 

A pedido, teremos também todo o gosto em oferecer formação interna com conteúdos personalizados. 

http://www.pilz.es/
mailto:formacion@pilz.es

