
CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
INTRODUÇÃO
     – Evolução da condução autónoma
     – Níveis de condução assistida
     – Inteligência artificial
     – Condições quadro-jurídicas
     – Grupos de informação
COMPONENTES DOS SISTEMAS FUNÇÃO E FUNCIONAMENTO
     – Sensores
     – Câmaras
     – Sensores de radar
     – Monotorização do condutor
     – Limitações dos sistemas
 SISTEMAS DE APOIO À CONDUÇÃO BMW
     – Elementos operacionais
     – Assisted Driving Plus
     – Sistema de aviso de colisão / deteção de pessoas
     – Sistema de aviso de cruzamento
     – Sistema de aviso de saída de faixa de rodagem
     – Assistente de manobra evasiva
     – Assistente de paragem de emergência
     – Sistema de regulação de velocidade de condução
     – Assistente de manobra em estacionamento
     – Assistente de marcha-a-trás
 SISTEMAS DE APOIO À CONDUÇÃO AUDI
     – Elementos operacionais
     – Componentes do sistema
     – Funcionamento do sistema
     – Calibragem do sistema
EXERCÍCIOS PRÁTICOS
     – Verificação do sistema
     – Diagnóstico do sistema
AVALIAÇÃO

Conhecer os sistemas de motorização disponíveis e técnicas operacionais e estratégias necessárias
a uma condução segura e eficiente.
Conhecer o funcionamento, aplicabilidade e limitações dos sistemas de segurança ativa e sistemas
apoio à condução
 Conhecer o funcionamento, aplicabilidade e limitações dos sistemas de segurança ativa e
sistemas apoio à condução

Habilitar os profissionais das capacidades necessárias para:
 

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

Profissionais...
mecânicos, electricistas, mecatrónicos

Cerro Cabeça de Camara,
8100-289 Loulé

LOCALIZAÇÃO

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

16 HORAS |  19H00 - 23H 00 | 

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

97,75€ 115,00€

VALORES

AUTO ALEXANDRE

SISTEMAS DE APOIO
À CONDUÇÃO 



A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque
de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham as
necessidades e as tendências de mercado.

A Formação à Medida que a ANECRA realiza é reconhecida a nível
nacional, não só pelos elevados resultados que alcança, mas também
porque pode ser delineada especificamente para uma empresa

FALE
CONNOSCO...

SAIBA QUE...

+351 21 392 90 30
Telefone

patricia.paz@anecra.pt
email

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa

morada

INSCREVA-SE AQUI


