
  

 QASAQ069 www.highskills.pt |geral@highskills.pt | PT: 00351 217 931 365  
 

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. 

Carga Horária:  

14 horas 

Conteúdo Programático:  

Módulo I - Introdução Norma Europeia 15635 

➢ Conhecer a normativa; 

➢ Obrigações legais. 
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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. 


