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OBJECTIVOS 
 
A TOYOTA CAETANO PORTUGAL organiza a 1ª Edição do Torneio TOYOTA CHALLENGE, um evento 
formativo e de sensibilização para a importância da segurança nas operações com equipamentos de 
movimentação. 
 
Esta iniciativa da atividade TOYOTA MATERIAL HANDLING, será realizada em situação e tempo real, ao 
longo de um dia, com a duração de 7 horas não consecutivas. 
 
O objetivo é formar, testar, potenciar e apoiar a capacidade física e de condução, a par das 
competências psicológicas e intelectuais dos participantes, num contexto de manuseamento de cargas, 
seguro. Estes serão desafiados, através de diversas provas que pretendem potenciar a segurança e 
produtividade, como principais fatores a considerar na operação e condução de equipamentos de 
manuseamento de cargas. 
 
O desafio colocado pelo TOYOTA CHALLENGE aos profissionais (operadores) é muito importante pois 
contribui de forma efetiva para a formação em contínuo e qualificação das competências técnicas e 
interpessoais, que através da prestação das equipas, no particular e como um todo, constituem 
manifestação do ambiente organizacional da(s) empresa(s). 
 
Na generalidade, o Torneio será constituído por um conjunto de diversos momentos e situações críticas 
(organização, trabalho de equipa, capacidades básicas de condução, perícia de condução, condução em 
segurança, avaliação do risco). 
 
A participação nesta prova deverá deixar a cada um dos participantes, uma maior sensibilização para o 
fator da segurança em ambiente de trabalho, em especial quando implica o manuseamento e operação 
de equipamentos tão exigentes e importantes para o negócio. 
 
 

DURAÇÃO E DATA DE REALIZAÇÃO 
 
Este evento terá a duração total efetiva de 7 horas, cumpridas de forma não contínua, mas controlada 
pelos concorrentes, entre as 10:00h e as 17h00 do dia 4 de novembro de 2017. A Organização, reserva-
se o direito de alterar as datas previstas, caso as circunstâncias objetivamente assim o exijam. 
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DESTINATÁRIOS 
 
» O TOYOTA CHALLENGE, destina-se a equipas constituídas por um número de 2 (dois) operadores, 
sendo “obrigatório” que cada um dos participantes inscritos possua experiência na condução de 
equipamentos de movimentação de cargas. Preferencialmente, pelo menos um dos participantes 
inscritos deve possuir experiência com Empilhadores Contrabalançados (CB) e pelo menos um dos 
participantes deve possuir experiência na operação com Empilhadores Retráteis (RT). 
 
 - Operadores de equipamentos de movimentação de cargas, da área da logística, da distribuição & 
retalho, operadores logísticos e indústria, desde que devidamente detentores de experiência mínima de 
1 ano e /ou habilitação atestada, através de certificado de formação específica, por entidade 
competente e reconhecida. 
 
 
 

AS PROVAS 
 
O Torneio compreende a realização (no melhor tempo, e com a maior pontuação) com perícia e 
segurança de 7 provas com equipamentos da gama elétrica da TOYOTA MATERIAL HANDLING, 
nomeadamente: 
 
» PROVA NR1 - WH: Prova para Porta-paletes elétrico com plataforma 24V  
» PROVA NR2 - WH: Prova para Stacker elétrico pedestre 24V  
» PROVA NR3 - WH: Prova para Empilhador elétrico retrátil 48V  
» PROVA NR4 - CB: Prova para Empilhador elétrico contrabalançado de 3 rodas 48V 
» PROVA NR5 - CB: Prova para Empilhador elétrico contrabalançado de 4 rodas 48V 
» PROVA NR6 - CB: Prova para Empilhador elétrico contrabalançado de 3 rodas 48V 
» PROVA NR7 - Empilhador elétrico contrabalançado e porta-paletes elétrico (prova mista)  
 
Cada prova é executada apenas por um dos elementos da equipa. Exceção da prova nr.7 que é 
executada pelos dois elementos da equipa em simultâneo.  
 
A distribuição das provas a executar por cada elemento da equipa é decidida pela equipa. 
 
Em conjunto, os dois elementos da equipa devem executar o total das sete provas que constituem o 
Torneio TOYOTA CHALLENGE.  
 
Individualmente, um dos elementos da equipa pode completar um mínimo de duas provas individuais 
(WH ou CB) e uma prova mista (prova nr.7) 
 
Nota: A organização da prova e a TOYOTA CAETANO PORTUGAL reservam-se ao direito, de alterar os 
equipamentos e / ou adequar a sua utilização em função da máxima utilidade e funcionalidade de cada 
uma das provas. 
 
Nota Importante: De modo a salvaguardar a melhor experiência e contacto com os equipamentos, o 
recinto do jogo terá uma zona para testes em que os operadores poderão tomar contacto com os 
diferentes modelos. 
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PRÉMIOS 
 
As equipas concorrem aos seguintes prémios: 

 
PRÉMIOS PRINCIPAIS “1º TORNEIO EMPILHADORES - TOYOTA CHALLENGE”: 
»» Melhor Equipa em Jogo; (equipa com mais pontos nas sete provas práticas e nas provas teóricas) 
»» Melhor Equipa CB; (equipa com mais pontos nas provas práticas CB, incluindo prova nr.7 e nas 
teóricas) 
»» Melhor Equipa WH; (equipa com mais pontos nas provas práticas WH, incluindo prova nr.7 e teóricas) 
 

 
PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO de EQUIPAS: 
»» Prémio “Melhor Equipa Teórica” (equipa com mais pontos nas provas teóricas); 
»» Prémio “Melhor Equipa Prática” (equipa com mais pontos nas provas práticas); 
»» Prémio “Equipa mais Original” (equipa com nome mais original; a avaliar por todos os presentes no 
Toyota Challenge); 

 
Todas as equipas receberão Troféu e Diploma de Participação na Prova. 

 
 

CANDIDATURA 
 
 
» Apenas serão admitidas candidaturas de operadores que possuam vinculo contratual atual com uma 
empresa.  
 
» No formulário de inscrição deverão constar obrigatoriamente os dados relativos à empresa e a cada 
um dos elementos da equipa, bem como a cópia digital dos elementos ou documentos eventualmente 
solicitados. 
 
» Os dados recolhidos serão inseridos na base de dados da entidade organizadora. 
 
» Caso surja alguma alteração aos dados constantes da inscrição, o participante deverá comunicar o 
facto por escrito à organização em tempo útil, ou seja, até dois dias úteis antes da data de realização do 
evento. 
 
» Um mesmo participante não poderá integrar mais de uma equipa. 
 
» O número de inscrições é limitado pela organização. 
 
» A realização do Torneio fica dependente da inscrição mínima de, pelo menos, 15 equipas de 2 
elementos cada equipa, num máximo de 2 equipas por empresa. 
 
» Não serão aceites inscrições no TORNEIO TOYOTA CHALLENGE por atuais e/ou antigos colaboradores 
(trabalhadores) da empresa TOYOTA CAETANO PORTUGAL. 
 
« Após a completa formalização da inscrição, proceder-se-á à entrega de toda a documentação 
pertinente. 
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» Todas as equipas inscritas deverão fazer-se identificar por um nome, concorrendo desta forma ao 
prémio de participação “Equipa mais Original”. Este poderá fazer alusão à empresa que representam ou 
aos equipamentos Toyota. Ainda que sujeito a apreciação e validação final por parte da Organização. 

 
 

PENALIDADES E DESCLASSIFICAÇÕES 
 
» As decisões tomadas ao longo de todas as provas serão alvo de avaliação por parte do Júri que será 
constituído por profissionais com competências reconhecidas na área, que asseguram a idoneidade das 
provas e das decisões tomadas. 
 
» O Torneio TOYOTA CHALLENGE possui um júri soberano com plena competência para emanar 
deliberações e decisões acerca de todas as matérias consideradas importantes antes, durante e depois 
da competição. As matérias poderão versar sobre as seguintes temáticas: dúvidas, conflitos, 
penalidades, desclassificação e atribuições de prémios. 
 
» Fica desde já reservado à organização o direito de alterar ou cancelar o Torneio TOYOTA CHALLENGE 
devido a causas objetivas impeditivas da realização, sucesso e segurança do evento. 
 
» Será estritamente obrigatório o uso de calçado de segurança, que deverá ser assegurado por cada um 
dos participantes. A organização da prova poderá fornecer indumentária adicional, a utilizar pelos 
participantes, segundo as indicações e regras estabelecidas pela mesma, durante o período de 
realização do “TOYOTA  CHALLENGE”. O não cumprimento desta norma por qualquer elemento da 
equipa implicará a desclassificação imediata do mesmo.  
 
» Consumo de Bebidas Alcoólicas: É estritamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante o 
evento. O não cumprimento desta norma por qualquer elemento da equipa implicará a desclassificação 
imediata do mesmo. 
 
» As equipas e todos os acompanhantes deverão respeitar as Zonas delimitadas para uso exclusivo das 
provas e acatar todos os conselhos e indicações dados pela organização. 
 
» O não cumprimento das regras anteriores, poderá levar à expulsão imediata do ou dos elementos da 
equipa sem aviso prévio. 

 

COORDENAÇÃO 
 
Toda a competição será coordenada por uma equipa técnica constituída por elementos e colaboradores 
da TOYOTA CAETANO PORTUGAL/ TOYOTA MATERIAL HANDLING. 

 
 

CONTACTOS 
url: www.toyotachallenge.pt 
e-mail: challenge@toyotacaetano.pt 
telefone: +351 22 786 70 23 
Local : Patinter II 
Estrada Nacional Nº10 
Cruz das Almas, KM 127 
2615-124 Alverca 
Coordenadas: 38,906870; -9,030173 
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