A autoridade mundial
de plataformas aéreas

IPAF PROMOVE O USO SEGURO E
EFICAZ DE EQUIPAMENTO DE ACESSO
EM ALTURAS NO MUNDO INTEIRO
Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que é
propriedade dos seus membros, incluindo fabricantes,
companhias de locação/aluguer, empreiteiras e usuários.
OBJETIVOS DA IPAF
3.0
Os objetivos da Federação são fornecer bens e serviços para
a indústria de acesso aéreo, incluindo a educação, formação/
treinamento e investigação, e representar e promover os interesses
dos seus membros, a nível nacional e internacional, em particular:
3.1.1
Promover e ampliar o uso dos produtos dos membros a nível
mundial e tomar as medidas necessárias sobre quaisquer assuntos
de interesse para a indústria de equipamentos de acesso aéreo.
3.1.2
Incentivar os mais elevados padrões de segurança e uma boa
atividade comercial pelos membros.
	
3.1.3
Representar a indústria dos países utilizadores em debates a nível
Governamental e colaborar com outras associações se necessário,
especialmente no que diz respeito ao uso de equipamentos de acesso
aéreo e ao negócio internacional.
3.1.4
Incentivar a eficiência técnica da indústria, cooperando para o
estabelecimento de normas.
3.1.5
Promover a cooperação entre todos os membros na discussão de
problemas comuns e proceder legalmente, conforme sejam casuais
ou favoráveis, para a realização dos objetivos acima mencionados.
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JUNTE-SE À IPAF E FAÇA PARTE DO
MOVIMENTO GLOBAL PARA GARANTIR O
USO SEGURO DE PLATAFORMAS AÉREAS.
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O QUE FAZ A IPAF
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA
–	Documentos de orientação técnica e videos que abrangem tópicos como
cintos de segurança de tipo paraquedista/arneses, condições do solo e
inspeções
– Trabalho do comitê técnico da IPAF de fabricantes
–	Revistas e publicações que incluem os Relatórios da IPAF do Mercado de
Locação/Aluguer de Plataformas Aéreas
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA
– Campanhas como a Click Clack e Distribuir a Carga
– Projeto de Relatório de Acidentes
– Trabalho dos Conselhos IPAF Regionais e de Países
PROMOVER A INDÚSTRIA DO ACESSO AÉREO
– IPAF Rental+ marca de qualidade
– Conferências e eventos que incluem o SUMMIT e os Prêmios
	Internacionais para o Acesso Aéreo da IPAF (IAPAs), Europlatform,
a Convenção Norte Americana da IPAF, A Conferência IPAF da Ásia,
Reuniões Regionais e muito mais
–	Participação mas maiores feiras dos setores do acesso, locação/aluguer,
Construção e Saúde e Segurança

FORMAÇÃO/TREINAMENTO PARA SUPERVISORES OU ENCARREGADOS DE
OBRA E OPERADORES
– Cartão PAL para operadores formados/treinados,
internacionalmente reconhecido
– Apoiado por auditorias e controle de qualidade
– Seminários de Desenvolvimento Profissional para Instrutores
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INTERPRETAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DAS NORMAS
–	Desenvolvimento de normas incluindo normas europeias EN, normas
EUA ANSI, CSA Canadenses, normas ISO
– Monitoramento de normas internacionais que regem o uso de
equipamentos
– Colabora com as autoridades de saúde e segurança em todo o mundo

