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CURSO:  

Carga 
Horária: 16 horas Área de Formação: 862 

Designação: Condutor/Manobrador de Empilhadores  

Local: A definir 

PÚBLICO-ALVO:  

Este curso é destinado a todos os formandos que sejam operadores e potenciais operadores de 
empilhadores, responsáveis de logística, chefias intermédias, técnicos de segurança e outros 
colaboradores com necessidades de movimentação de máquinas de elevação e transporte de 
cargas. 

OBJETIVOS GERAIS: 

Esta formação tem como objetivo dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos sobre 
as características e riscos envolvidos na condução de empilhadores e máquinas de transporte de 
cargas, bem como as boas práticas na sua utilização no âmbito da segurança e produtividade.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final desta formação os formandos deverão ser capazes de: 

 Conhecer os princípios gerais no manuseamento dos empilhadores; 
 Conhecer os equipamentos mais comuns nas empresas; 
 Executar movimentação e elevação de cargas; 
 Conhecer as regras de segurança inerentes à condução e operação dos equipamentos em 

ambiente de trabalho; 
 Conhecer as vantagens no cumprimento dos planos de manutenção. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

Componente Teórica: 

 Módulo I - Princípios Gerais no manuseamento dos empilhadores: 
o Legislação aplicável; 
o Responsabilidade do operador; 
o Sistemas mecânicos; 
o Tipos de máquinas e órgão/comandos. 
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 Módulo II - Equipamentos mais comuns nas empresas: 
o Porta paletes manual e elétrico; 
o Empilhador a gás, elétrico e a gasóleo; 

 
 Módulo III - Movimentação e elevação de cargas 

o Regaras gerais; 
o Identificação de locais seguros; 
o Inspeção da segurança de carga; 
o Levantar, movimentar e largas cargas; 
o Alavancas e cargas; 
o Limites de carga e estabilidade; 
o Empilhamento e desempilhamento. 

 
 Módulo IV: Regras de segurança inerentes à condução e operação dos equipamentos em 

ambiente de trabalho: 
o Durante a utilização de empilhadores; 
o Segurança básica em armazém; 
o Comportamento individual durante as manobras com empilhadores; 
o Procedimentos em caso de capotamento; 
o Acidentes – medidas preventivas a adotar. 

 
 Módulo V - Vantagens no cumprimento dos planos de manutenção: 

o Aplicação de Check Lists. 

Componente Prática: 

 Exercícios de condução de empilhadores, incluindo de operações de manobras, carga, 
descarga, elevação e parqueamento; 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER: 

 No final da ação os formandos deverão ser capazes de: 

 Aplicar conceitos, técnicas e normas relativas à segurança na condução de empilhadores;  
 Desenvolver métodos de condução de empilhadores que promovam a produtividade;  
 Criar melhorias para o desenvolvimento da prevenção de riscos na manobra de 

empilhadores;  
 Saber manobrar os empilhadores com o objetivo de evitar acidentes e eventuais avarias nas 

mercadorias;  
 Identificar os hábitos que possibilitam atingir a responsabilidade e consequentemente 

profissionalismo e segurança;  
 Reconhecer a importância da responsabilidade no seu trabalho. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A FREQUÊNCIA DA AÇÃO DE FORMAÇÃO: 

Para a frequência deste curso, ao abrigo da legislação em vigor, serão necessários os seguintes 
requisitos:  

 Escolaridade mínima obrigatória - De acordo com a Lei nº 85/2009 de 27 de agosto. A 
escolaridade mínima é determinada em função da data de nascimento: 

o Até 31 dezembro 1966, 4 anos escolaridade;  
o Entre 1 janeiro 1967 e 31 dezembro 1980, 6 anos escolaridade;  
o Entre 1 janeiro 1981 e 31 agosto 1997, 9 anos escolaridade;  
o A partir de 1 setembro 1997, 12 anos escolaridade.  

 Carta de Condução de categoria B.. 

MODALIDADES DE FORMAÇÃO: 

Iniciação X Aperfeiçoamento ☐ 

FORMA(S) DE ORGANIZAÇÃO: 

METODOLOGIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

1. Reação à formação (Nível I) 

Questionário de Satisfação do Formando; 

Relatório de Avaliação do Formador; 

Relatório de Avaliação do Coordenador Pedagógico. 

 

2. Avaliação da Aprendizagem (Nível II) 

Ficha de diagnóstico ☐ Ficha de avaliação sumativa ☐ 

Avaliação Prática X Avaliação formativa ☐ 

2.1. Instrumentos e momentos de avaliação:  

A avaliação é feita após términos da formação: 

Os formandos executarão exercícios de condução de empilhadores, incluindo de operações 
de manobras, carga, descarga, elevação e parqueamento. 

 

Presencial: 
 
Formação em sala (teórica e prática)  X      

  
 
Formação em posto de trabalho     X 
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3. Avaliação da Eficácia (Nível III) 

Avaliação da Eficácia – Formando X 

Avaliação da Eficácia – Chefia X 

PLANO CURRICULAR/ UNIDADES TEMÁTICAS: 

Designação:  Duração: 

Princípios Gerais no manuseamento dos empilhadores  2 

Equipamentos mais comuns nas empresas 1 

Movimentação e elevação de cargas 2 

Regras de segurança inerentes à condução e operação dos 
equipamentos em ambiente de trabalho 

2 

Vantagens no cumprimento dos planos de manutenção 1 

Exercícios de condução de empilhadores, incluindo de operações de 
manobras, carga, descarga, elevação e parqueamento 

6 

Exercícios de avaliação prática 2 

CRONOGRAMA: 

Sessão Data da Sessão Hora de Início 
Hora de 
Término 

1 - Princípios Gerais no 
manuseamento dos empilhadores; 
- Equipamentos mais comuns nas 
empresas; 
- Movimentação e elevação de 
cargas; 
- Regras de segurança inerentes à 
condução e operação dos 
equipamentos em ambiente de 
trabalho; 
- Vantagens no cumprimento dos 
planos de manutenção; 

A defenir 9:00 18:00 
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Sessão Data da Sessão Hora de Início 
Hora de 
Término 

2 - Exercícios de condução de 
empilhadores, incluindo de 
operações de manobras, carga, 
descarga, elevação e 
parqueamento; 
- Exercícios de avaliação prática. 

A defenir 9:00 18:00 

RECURSOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS: 

Recursos Quantidades Especificações 

Sala 1 Não aplicável  

Computador 1 Não aplicável  

Vídeo-projetor 1 Não aplicável  

Empilhador 1 Não aplicável 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Manual fornecido pelo formador  
2. Legislação aplicável; 
3. Documentação técnica dos fabricantes dos materiais e equipamentos 

EQUIPA TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 

Coordenação pedagógica: Fátima Martins 

Formador(es):  

Formador(es):  
 

 


