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DISQASAQ069 

Controlo e Inspeção de Estantes de Acordo com os requisitos da Norma EN 15635 

Objetivos Gerais 

Neste curso os formandos ficarão a conhecer o funcionamento da norma EN 15635:2008 que 
obriga a um controlo as instalações de armazenamento com regularidade ou em intervalos de 
tempo definidos. Fazendo uso de cuidados eficazes previamente implementados, é possível 
evitar danos nas instalações de armazenamento, acidentes graves e elevados custos com 
reparações. Este reconhecimento atempado de danos evita a perda de aspetos técnicos de 
segurança. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Identificar e comunicar problemas antes que eles se tornem graves; 

 Confirmar a segurança, a integridade e a confiabilidade de seus sistemas de 
empilhamento; 

 Minimizar o risco de acidentes de trabalho ou queda do sistema de empilhamento; 

 Garantir a segurança do trabalhador e evitar lesões, mortes, multas, pedidos de 
indenização e ações judiciais resultantes de falha de equipamento; 

 Cumprir as normas de segurança nacionais e internacionais; 

 Habilitar sua equipe a realizar suas próprias inspeções internas profissionais e 
financeiramente eficazes. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que trabalhem ou sejam responsável por um 

armazém. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

14 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISQASAQ069 

Módulo I - Introdução Norma Europeia 15635 

 Conhecer a normativa; 

 Obrigações legais. 

    Módulo II - Componente Teórico-prática 

 Estado geral das estantes; 

 Bom estado e adequação das paletes; 

 Correspondência dos níveis da instalação com os indicados na planta; 

 Adequação dos empilhadores e das unidades de carga às estantes; 

 Existência e localização visível das placas de características; 

 Realização das manobras de forma correta por parte dos operários; 

 Ordem e limpeza dos corredores; 

 Existência e necessidade da proteção dos pilares; 

 Gretas, afundamentos ou possíveis defeitos no pavimento; 

 As tolerâncias e deformações das estantes não superem certos limites; 

 Identificação com etiquetas adesivas de elementos em mau estado; 

 Notificação de possíveis riscos da instalação e eventual necessidade de descarregar 

de forma imediata módulos ou níveis. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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