
 
 
 
 
 

Segurança na Utilização de Equipamentos Móveis de Elevação de Cargas-Empilhadores 
Ponta delgada-6 a 9 de novembro 

 
HORÁRIO: 9:00H-13:00H 
 
DURAÇÂO: 16H 
 
 

DESTINATÁRIOS 

Operadores de empilhadores; responsáveis pela área de segurança. 
 

OBJETIVOS 

Dar a conhecer aos participantes os riscos inerentes à condução e manobra de equipamentos móveis de 
elevação de cargas (empilhadores) tornando-os capazes de executar as operações em condições de 
segurança.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Enquadramento legal 
As obrigações do Empregador 
As obrigações do Trabalhador  
Empilhadores 
Os vários tipos de empilhadores (retrácteis, contrabalançados e porta-paletes). 
Sistemas de Comando.  
Arranque. 
Paragem.  
Dispositivos de alerta.  
Risco de capotamento de empilhadores.  
Definição de vias de circulação e interferência com outras atividades da empresa. 
Regra para a deslocação de cargas suspensas.  
Elevação de cargas não guiadas.  
Organização do trabalho na elevação de cargas.  
Condução e manobra de empilhadores. 
 
 

FORMADOR: Vitor Rebelo 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 100.00€ 
N/Associado: 150.00€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 11 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
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