GX PB VFPR 113 01

CURSO DE FORMAÇÃO

Segurança industrial

CONDUÇÃO DE
EMPILHADORES

 Formação

Profissional considerada adequada para cumprimento do Dec. Lei 50/2005 

Locais de realização:
- Norte: Paredes
- Sul: Estremoz

Duração: 8 horas
inclui prova prática de condução

Sabia que…
Os acidentes que envolvem empilhadores normalmente tem consequências severas por se tratar de uma máquina
móvel poderosa. Respondendo aos requisitos legais sobre formação, a presente ação de formação pretende reunir
competências no condutor/operador do empilhador sobre a identificação dos principais órgãos do empilhador, suas
características e funções, incluindo o treino e aplicação de um conjunto de regras de segurança que devem estar
sempre presentes. É esperado que no final da presente ação de formação, os formandos, para além de aumentarem
os seus conhecimentos, efetuem as suas tarefas de modo mais correto e menos perigoso.
Requisito legal
O Dec. Lei 50/2005 relativo às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho refere: "... os equipamentos de trabalho automotores só podem ser conduzidos por
trabalhadores devidamente habilitados...". O Código do Trabalho, Lei 7/2009, no seu artº 127º refere que o
empregador deve: "...Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente
proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação...".

Objectivos





(ESTE CURSO PERMITE: )

identificar os principais componentes de um empilhador.
saber como funciona um empilhador, referindo os fatores de estabilidade.
identificar as regras de condução e circulação de um empilhador.
conduzir um empilhador, aplicando as regras de condução/circulação e normas de segurança.

Destinatários

( ESTE CURSO INTERESSA A: )

O curso destina-se a Operadores de empilhadores ou candidatos a esta função

Conteúdos

( ESTE CURSO TRABALHARÁ SOBRE: )

 Introdução aos diversos equipamentos de
elevação de cargas
 Requisitos legais aplicáveis aos equipamentos
de elevação de cargas
 Identificação de perigos e níveis de risco
associados à movimentação mecânica de
cargas
 Classificação dos diferentes tipos de
empilhadores e constituição de um
empilhador e principais comandos

 Conhecimento do funcionamento de um empilhador:
triângulo e fatores de estabilidade
 Realização das inspeções de rotina e manutenção de 1º nível
 Técnicas para o empilhamento e desempilhamento com
empilhadores de coluna e de contrapeso
 Regras de segurança e definição de plano de prevenção,
proteção coletiva e individual
 Treino no uso do empilhador
 Prova de avaliação individual (prática na condução do
empilhador)

Formadores
José Costa -

Auditor e Docente do Ensino Superior nas áreas de Qualidade e Segurança. Licenciado em Engª, Mestre em

Manutenção Industrial. Pós graduado em Higiene e Segurança do Trabalho. Formador com CAP – Certificado de Aptidão Profissional e
consultor para sistemas de gestão industrial (Qualidade, Segurança, Manutenção e Energia).

Inácia Xavier –

Directora de escola de condução e instrutora de condução automóvel. Ensino de teoria, prática e técnica de

condução de veículos. Condução defensiva e segurança na condução. Reconhecida pelo IMTT e associada da ANIECA (Ass. Nac. dos
Industriais do Ensino da Condução Automóvel ). Formadora com CAP – Certificado de Aptidão Profissional.

Imprima apenas se necessário. O documento poupa tinta da impressora. Utiliza fontes ecológicas. Veja em www.ecofont.com
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Profissional considerada adequada para cumprimento do Dec. Lei 50/2005 
No início da formação (ou antes, a pedido), o Formando terá ao dispor o
regulamento de funcionamento da formação (RFF). Deste, salienta-se o
seguinte:

Duração, Datas e Horário
8 horas
Consulte próximas datas em www.geprix.com
Dia 1
13:30
14:00
16:30
16:45
18:15

Metodologia

A formação é realizada em sala. Inicialmente serão utilizados
métodos expositivos de forma intensiva, passando-se de seguida a
métodos activos, levando os participantes a apresentar e explorar
situações decorrentes da sua actividade profissional…[+info no RFF]

Avaliação

O formando é avaliado pelos meios previstos no referencial do
curso…[+info no RFF]. No presente curso, o formando será avaliado
durante e no final do curso através de prova prática de condução
do empilhador.

Critérios de
selecção e
frequência

A selecção dos candidatos à frequência de acções de formação é
efectuada de acordo com os critérios referidos no referencial de
curso. Na ausência de critérios específicos, aplicam-se os
seguintes: A – Empresa/Função; B – Habilitações académicas; C –
Importância para a função; D – Competências profissionais; E –
Data de recepção da inscrição…[+info no RFF]

Cancelamento

No caso de anulação da inscrição após pagamento: Se ocorrer até
5 dias úteis antes da data limite de inscrição, o inscrito será
reembolsado do valor da propina paga; Se ocorrer após, não
haverá lugar ao reembolso dos valores pagos. O Curso poderá ser
cancelado no caso de não ser reunido o número mínimo de
inscrições até à data limite de inscrição no curso…[+info no RFF]

Assiduidade e
Certificação

A participação na acção de formação confere ao formando o direito
de obter um Certificado de Formação, ou diploma, sempre que se
verifiquem as condições de assiduidade e aproveitamento.

Dia 2
14:00
16:30
16:45
18:15
18:30

Recepção dos participantes
Formação
Pausa para café
Formação
Pausa nos trabalhos
Avaliação da ação
Encerramento da ação

Local
Norte:

Geprix

Rua Sedouros, 341
4580-201 Paredes
Tel: + 351 255 776 962
Fax: + 351 66 917 028 200
GPS: N 41.2062; W 8.3209

Sul:

Escola de Condução Estremocense

Avenida 9 de Abril nº72
7100-500 Estremoz
Tel: + 351 268322684
Fax: + 351 268322684
GPS: N 38.845154, W 7.583131

Vagas
15 (Nº mínimo de participantes: 10)

Preço

Neste curso a assiduidade mínima é de 90%.

Curso 8h = 80,00€ + IVA Tx. 23% = 98,40€
Sendo:

Taxa inscrição: 16,00€+IVA=19,68€

Propina: 64,00€+IVA=78,72€
O valor inclui:

Textos de apoio;

Certificado de formação;

Benefícios e Regalias


10% de desconto sobre a propina para exFormandos da Geprix.



10% de desconto sobre a propina para
formandos clientes da Escola de Condução
Estremocense.

Inscrições e Informações
Norte: Alberto Marimba
amarimba@geprix.com - Tel. 962130363
Sul: Maria Inácia Xavier
ecaestremocense@gmail.com - Tel. 268322684
Geprix – Gestão e Engenharia da Prevenção Lda.
Tel. +351 255 776 962
Fax. +351 66 917 028 200
info@geprix.com

Em alternativa emite-se Declaração de Frequência…[+info no RFF]

INSCRIÇÃO
CURSO

Condução de Empilhadores
Local e datas: (consultar www.geprix.com)

Nome do
Formando
Telefone
Email
FACTURAÇÃO
Entidade

Endereço
Código Postal
e Localidade
Contribuinte
Nº

Data Limite de Inscrição

A inscrição deve ser efectuada até 5 dias úteis
antes do início do curso mediante apresentação
de ficha de inscrição e pagamento da taxa de
inscrição.

contactos

917 028 200

info@geprix.com

Para formalizar a inscrição deverá pagar o valor da
taxa de inscrição
Deverá pagar o restante valor do curso até à data do
seu início

Consulte outros cursos no site
www.geprix.com
Imprima apenas se necessário. O documento poupa tinta da impressora. Utiliza fontes ecológicas. Veja em www.ecofont.com

