FORMAÇÃO

MANOBRA E CONDUÇÃO
DE EMPILHADORES

HOZEN Consulting
Diagnósticos
Apoio Técnico
Auditorias
Gestão de Projetos

HOZEN Innovation
Estratégia de Inovação
Gestão da Inovação
Inovação Aberta
Transformação Digital
Indústria 4.0

Esta formação em Manobra e Condução de
Empilhadores, é especialmente dirigida a
utilizadores/operadores e chefias intermédias e
tem como objetivos que os formandos sejam
capazes de proceder às atividades de
operação/movimentação, manobra e operação de
empilhadores, obedecendo às regras gerais de
condução e cumprindo as normas de segurança na
condução e operação dos mesmos.

HOZEN Innovation

Diagnósticos
Formação Aberta
Formação In Company
Missões Internacionais

Consultoria de Gestão, Inovação e Formação de Alto
Rendimento, dirigida a empresas que apostam na
melhoria contínua das pessoas e dos seus processos.

OBJETIVOS
Compreender a legislação aplicável; Identificar tipos
de acidentes de trabalho com empilhadores,
especialmente os mais comuns;
Conhecer as consequências dos acidentes com
empilhadores;
Identificar
perigos,
riscos
e
consequências associados ao posto de trabalho;
Compreender as técnicas de movimentação de cargas
evitando lesões muscular esqueléticas; Utilizar e
conduzir empilhadores em condições de segurança.

CONTEÚDOS ABORDADOS
Movimentação de cargas com empilhador – conceitos
base;
Legislação aplicável;
Princípios gerais de segurança no trabalho;
Tipos de equipamentos e sua correta utilização;
Identificação de riscos e prevenção de acidentes;
Sinalética;
Procedimentos de inspeção e manutenção;
Atuação em caso de acidentes com Empilhadores;
Condução de empilhadores;
Exercícios de condução.

ORGANIZAÇÃO
Esta formação decorre em formato presencial, nas
instalações do cliente;
O Cliente disponibilizará os equipamentos e locais para
a realização da parte prática da informação;
A duração total da formação será de 8 horas divididas
em sessões mínimas de 4 horas;
Cada turma deverá ter um limite máximo de 15
participantes para potenciar a participação ativa de
cada elemento;
As apresentações/manuais e outros documentos a
disponibilizar aos participantes serão entregues em
PDF;
No final será emitido um certificado deformação SIGO
para formandos com assiduidade igual ou superior a
90%.

www.hozenacademy.pt

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
Duração por turma: 8 Horas
Valor por turma: 750€/turma
(valor fechado para turma até 15 pessoas)

Nota: Valores isentos de IVA ao abrigo do Artigo 9º, n.º
10 do CIVA

