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INSPETORES DE 
EQUIPAMENTOS ANTI 
QUEDA 
 
 

TA-TI-EQ 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O curso de inspeção de equipamentos anti queda tem como 

propósito formar e treinar técnicos para a realização de 

inspeções visuais aos equipamentos anti queda, fornecendo-

lhes conhecimentos teóricos e práticos para que possam 

assumir a função de Pessoa Competente, de acordo com o 

DL50/2005, art.2º alínea f. e também de acordo com a norma 

EN 365:2017. 

No final do curso os formandos ficarão aptos a avaliar os 

principais equipamentos anti queda, a interpretar a informação 

fornecida pelos fabricantes, e a identificar anomalias que 

determinem a inoperacionalidade do equipamento. A formação 

não se destina somente a inspetores de equipamentos, destina-

se também a todos os que possam fazer uso de equipamentos 

anti queda. 

A formação pode ser ministrada: 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 Instalações dos nossos clientes. 

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo desta formação é dotar os participantes com 

competências básicas para poderem realizar 

inspeções/manutenções em equipamentos anti queda com 

referência aos requisitos impostos pela legislação e respeitando 

as recomendações dos vários fabricantes. 

 Saber inspecionar equipamentos anti queda de acordo com 

as normas vigentes e com os requisitos determinados pelos 

fabricantes dos equipamentos. 

 

DURAÇÃO 

O curso, teórico e prático, onde se inclui a demonstração de 

elementos, sistemas e técnicas utilizadas e uma componente de 

treino com a execução prática dos conhecimentos adquiridos. 

 7 Horas, dividido por 3h teóricas e 4h práticas. 
 

PRÉ REQUISITOS 

Os formandos deveram possuir competências e recursos 
técnicos necessários bem como estarem familiarizados com o 
manuseamento e utilização de equipamentos anti queda. 
 

EQUIPAMENTOS 

 Farda de trabalho; 
 Capacete de proteção; 
 Óculos de proteção; 
 Luvas de proteção mecânica; 
 Calçado de proteção.  

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos Segurança 

 Chefes Equipa 

 Supervisores 

 Consultores 

 Inspetores 

 Auditores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTECÇÃO 
OCUPACIONAL 

SAÚDE 
OCUPACIONAL 

PROTECÇÃO 
INCÊNDIOS 

INSTALAÇÕES 
FIXAS INCÊNDIO 

DETECÇÃO GASES 
& ALCOOLÉMIA 

RESGATE & 
SALVAMENTO 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS 

FORMAÇÃO & 
CONSULTORIA 

 

-2- 
 

TECNIQUITEL, S.A. 
 

SEDE: 
Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, 
Nº 2, Fc-A 

Abrunheira  2710-141 SINTRA 
T +351 219 154 600 

DELEGAÇÃO NORTE:  
Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23 

Barca 4475-251 MAIA 
T. +351 229 477 850 
e-mail: geral@tecniquitel.pt 

www.tecniquitel.pt 

 

                                     
 

 

 

 Introdução: 

Aspetos gerais sobre segurança no trabalho; 

Enquadramento legal e normas aplicáveis; 

Conceitos básicos sobre análise e avaliação de riscos; 

 

 Identificar os requisitos para a certificação de EPI de 

acordo com as exigências legais; 

 

 Deveres e responsabilidades; 

 

 Tipos de verificações e inspeções de EPI’s Anti queda; 

 
 Identificar as normas harmonizadas aplicadas a cada 

tipologia de EPI de acordo com as exigências legais; 

 
 Registo, manutenção da rastreabilidade e eliminação dos 

equipamentos; 
 

 Cuidados na manutenção e armazenamento dos 

equipamentos; 

 

 Planeamento e execução das inspeções, procedimentos de 

identificação de não conformidades; 

 

 Exercícios práticos de inspeção de equipamentos de 

proteção individual anti queda. 

 
 

 

 

 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. 

 

 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em avaliação continua no decorrer de 

toda a formação. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso da mesma, dá lugar à entrega de um Certificado de 

Formação Profissional emitido pela SIGO, como previsto na 

legislação aplicável. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N1 TA-PE-N1 

TRABALHOS EM ALTURA PROGRESSÃO EM ESTRUTURAS N2 TA-PE-N2 

INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS ANTI QUEDA TA-TL-SQ 

ESPAÇOS CONFINADOS N1 EC-EC-N1 

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA HI-PR-01 

MEDIÇÃO DE GASES E MONITORIZAÇÃO ATMOSFERAS HI-GS-01 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 


