FORMAÇÃO

MANOBRAS DE
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

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 Plataformas Elevatórias é
especialmente dirigida a utilizadores/ operadores e
chefias intermédias e tem como objetivos que os
formandos são capazes de proceder às atividades
de operação/ movimentação, manobra e operação
de plataformas elevatórias cumprindo os requisitos
de segurança.

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 os tipos de plataformas elevatórias e suas
funcionalidades;
Executar a manutenção básica de plataformas
elevatórias;
Consultar e interpretar o diagrama de cargas;
Executar operações de movimentação, manobra e
operação de plataformas de acordo com as regras e
normas estabelecidas;
Efetuar a limpeza e o parqueamento do equipamento

CONTEÚDOS ABORDADOS
Plataformas elevatórias
Tipologia e capacidades
Funcionamento
Regras de segurança
Manutenção básica do equipamento
Diagrama de cargas
Operações de plataformas elevatórias nas velocidades
de segurança de acordo com o diagrama de cargas
Limitadores
Finalização do trabalho
Parqueamento, limpeza, arrumação
Legislação aplicável

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
Duração por turma: 8 Horas
Valor por turma: 950€/turma
(valor fechado para turma até 12 pessoas)

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

O valor será faturado no dia da
adjudicação e deverá ser pago no prazo
máximo de 30 dias.
Todas as despesas dos formadores estão
incluídas nos valores apresentados.
Regimes horários diferentes pressupõem
uma revisão dos preços apresentados.

ORGANIZAÇÃO
A formação irá decorrer em formato presencial nas
instalações do cliente;
A duração total da formação será de 8 horas divididas
em sessões mínimas de 4 horas;
Cada turma deverá ter um limite máximo de 12
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 de formação SIGO
para formandos com assiduidade igual ou superior a
90%

Para mais informações: info@hozenacademy.pt

