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E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...A Academia Qualidade, Segurança, Energia e 
Ambiente pretende assumir no mercado uma postu-
ra de diferenciação capaz de preencher a formação 
das áreas a que se propõe.  Esta Academia abrange, 
essencialmente, áreas direcionadas para a empresa 
e para a indústria compreendendo toda a área da 
qualidade e da segurança de pessoas, bens e servi-
ços, assim como as áreas da energia e do ambiente. 
Sendo uma das Academias com um maior número 
de reconhecimentos  certifica es e homolo a es  
permite a qualifica o e ou a certifica o de pesso-
as, melhorando assim as competências e performan-
ce dos quadros das empresas e indústria. Pretende-
mos ser a primeira escolha das empresas e indústria, 
nas áreas de Segurança e Higiene no Trabalho, 
Eletricidade e Energia, Ambiente e Qualidade, com 
uma equipa de peritos especializados que contri-
buem em larga escala para o desenvolvimento eco-
nómico e aumento da competividade das empresas 
e indústria. 
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Projetistas de AVAC
Licenciados e Bacharéis em Engenharia, preferen-
cialmente mecânica e eletrotécnica.

Dotar os formandos de conhecimentos relativos aos 
projetos de AVAC e requisitos legais aplicáveis.

CLIQUE
AQUI! 52h

Projetista de Redes de Gás
Pelo disposto na Lei n.º 15/2015, a população alvo 
passível de frequentar esta ação de formação serão 
todos os interessados que pretendam desempe-
nhar a função de projetista de redes de gás, nomea-
damente:
- Finalistas em Engenharia;
- Engenheiros Licenciados, mestrados ou Bacharéis 
de uma maneira geral;
- Engenheiros Licenciados, mestrados ou Bacharéis 
ligados às atividades de abastecimento dos gases
combustíveis, nomeadamente projeto, construção
e scalização de obras relacionadas com a instala-
ção de redes de gás e de sistemas de utilização
- Gabinetes de Engenharia.

o nal desta ação de formação, o formando cará apto a 
projetar e calcular as redes de gás, em conformidade com 
as disposições regulamentares, e assumir a responsabili-
dade técnica da execução dos projetos.

CLIQUE
AQUI! 32h

PRESENCIAL

Projetos de Condicionamento Acústico
Esta formação destina-se a arquitetos, engenheiros 
civis.

Pretende-se que os formandos desenvolvam aptidões 
técnico pro ssionais colocando-os perante situaç es 
hipotéticas de exercício real da pro ssão na área de 
acústica de edifícios, adquirindo competências na área da 
conceção, desenvolvimento de soluções e projeto aplica-
do.

CLIQUE
AQUI! 40h

PRESENCIAL

Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar
Condicionado Instalados em Veículos a Motor
- Inicial

Técnicos que procedam a intervenções em 
sistemas de ar condicionado instalados em veículos 
a motor, nomeadamente no manuseamento de 
gases uorados.

Obtenção de Atestado de Formação de Técnico para 
Intervenções em Sistemas de Ar Condicionado Instalado 
em eículos a otor, que contenham gases uorados 
com efeito de estufa.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar
Condicionado Instalados em Veículos a Motor
Renovação

Técnicos que pretendam renovar o atestado de 
Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar Condi-
cionado Instalados em Veículos a Motor.

Renovar conhecimentos e técnicas dos participantes de 
modo a permitir-lhes efetuar operações de intervenção 
em sistemas de ar condicionado instalados em veículos a 
motor, de modo ao mesmo ter um impacto ambiental 
nulo ou mínimo.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

Manuseamento de Gases Fluorados - Tipo 1
Todos os técnicos que desenvolvam actividade em 
sistemas de ar condicionado e refrigeração, que 
pretendam realizar o exame obrigatório de 
certi cação.

O curso visa consolidar um conjunto de competências de 
écnicos na realização de operaç es durante a monta-

gem, operação e manutenção de sistemas de AVAC&R 
que contenham uidos frigorigéneos uorados.

CLIQUE
AQUI! 52h

PRESENCIAL

Técnico de Instalador Eletricista
Esta formação destina-se a todas as pessoas que 
possuam o 9.º ano de escolaridade e que preten-
dam desempenhar funções como Instaladores 
Eletricistas.

Adquirir competências teórico-práticas para o exercício 
da pro ssão de nstalador Eletricista.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Técnico de Energias Renováveis
Esta formação destina-se a todas as pessoas que 
possuam o 9ºano de escolaridade e que tenham 
interesse nesta área.

Saber programar, estruturar, organizar e executar a 
instalação, a manutenção e a reparação de sistemas 
solares térmicos e de sistemas solares fotovoltaicos, de 
acordo com as normas, os regulamentos de segurança e 
as regras de boas práticas aplicáveis.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Introdução à Eletricidade
Este curso destina-se a técnicos, instaladores e 
outros interessados em conhecer esta temática.

o nal desta formação, os formandos deverão compre-
ender na prática os princípios gerais do funcionamento da 
eletricidade, tendo em vista um correcto funcionamento 
de sistemas e equipamentos elétricos.

CLIQUE
AQUI! 22h

E-LEARNING

Pre ara  ara Peri  alificad  P  
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente engenheiros mecâni-
cos/engenheiros técnicos mecânicos, engenheiros 
eletrotécnicos, engenheiros técnicos de energia e 
sistemas de potência ou especialistas em engenha-
ria de climatização ou energia.

o nal da formação, os formandos deverão estar prepa-
rados para o exame de acesso ao título de PQ II, no âmbito 
do SCE.

CLIQUE
AQUI! 45h

E-LEARNING

Pre ara  ara Peri  alificad  P  O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente arquitetos, engenheiros 
civis/ engenheiros técnicos civis, engenheiros 
mecânicos/ engenheiros técnicos mecânicos, 
engenheiros eletrotécnicos, engenheiros técnicos 
de energia e sistemas de potência e especialistas 
em engenharia de climatização ou energia, desde 
que, sejam detentores de cinco anos de experiência 
pro ssional em atividades de projeto ou construção 
de edifícios.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam realizar o exame junto da entidade 
gestora do SCE (Sistema de Certi cação Energética) 
ADENE, de acordo com os conteúdos programáticos 
de nidos na Portaria /2014.

CLIQUE
AQUI! 45h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Workshop – Técnicas de Serviços de Vinhos
Pro ssionais que trabalhem no serviço de vinhos e 
todos os que tenham interesse e curiosidade sobre 
o tema.

Proporcionar aos pro ssionais que trabalham no serviço 
de vinho e àqueles que tenham interesse no tema as 
competências e conhecimentos genéricos sobre o 
serviço de vinhos em todas as suas componentes.

CLIQUE
AQUI! 2h

PRESENCIAL

Serviço de Vinhos
Pro ssionais que trabalhem no serviço de vinhos e 
todos os que tenham interesse e curiosidade sobre 
o tema.

Proporcionar aos pro ssionais que trabalham no serviço 
de vinho as competências e conhecimentos necessários 
para um aconselhamento pro ssional e con ante e um 
correto serviço do vinho em todas as suas componentes.

CLIQUE
AQUI! 25h

PRESENCIAL

Food Defense
Este Curso destina-se aos Responsáveis de 
qualidade e todos os colaboradores de Unidades 
de Produção, Consultores, Auditores e Outros 
pro ssionais com interesse na área.

o nal da Formação, mediante a matéria exposta, os 
Formandos deverão ser capazes de elaborar um Plano de 
Food Defense.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Boas Práticas de Higiene e Segurança
Alimentar 7H odos os Pro ssionais que cumpram funç es ou 

tarefas de confecção, manipulação, conservação, 
armazenamento e transporte de produtos alimen-
tares.

o nal desta ação o formando adquire um conjunto de 
competências ao nível da Boa Prática de Higiene e 
Segurança Alimentar.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes - Atualização/Reciclagem Todos os colaboradores afetos à venda e distribui-

ção de carnes e seus produtos e que necessitem de 
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e 
seus produtos.

Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus 
Produtos, segundo o art. 2 º, do D  14 /200  republicado 
pelo D  20 /2008.

CLIQUE
AQUI! 4h

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes Todos os colaboradores afetos à venda e distribui-

ção de carnes e seus produtos e que necessitem de 
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e 
seus produtos.

Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus 
Produtos, segundo o art. 2 º, do D  14 /200  republicado 
pelo D  20 /2008.

CLIQUE
AQUI! 15h

PRESENCIAL

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes Todos os colaboradores afetos à venda e distribui-

ção de carnes e seus produtos e que necessitem de 
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e 
seus produtos.

Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus 
Produtos, segundo o art. 2 º, do D  14 /200  republicado 
pelo D  20 /2008.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

E-LEARNING

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

ONLINE
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Implementação de Sistemas da
Segurança Alimentar - HACCP

Consultores, técnicos e responsáveis pela área de 
gestão e controlo da qualidade;
- Pro ssionais que pretendam desenvolver compe-
tências especi cas nesta área.

Consolidar um conjunto de competências ao nível da 
implementação de um sistema de segurança alimentar.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

GlobalGap e a Área Alimentar
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso e conhecimentos no setor 
alimentar e agrónomo  estudantes, operadores, 
empresários, Técnicos da área alimentar, agentes 
de importação/exportação de frutas e legumes, 
responsáveis de Sistemas de Gestão de Qualida-
de/Ambiente de empresas do setor agroalimentar, 
consultores e proprietários de produções primárias 
agrícolas.

O curso visa a aquisição ou renovação de competência 
teórico-práticas no referencial de forma a executar a 
implementação do mesmo.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Implementação de Sistemas da
Segurança Alimentar - HACCP

O curso destina-se a todos os consumidores que 
tenham interesse e preocupação em fazer escolhas 
conscientes e saudáveis para a sua saúde e 
bem-estar.

O Curso visa dotar e promover os participantes de conhe-
cimentos e competências que lhes permitem interpretar 
e avaliar de forma informada e correta os Rótulos alimen-
tares, promovendo assim escolhas consciente dos 
géneros alimentícios de acordo com as suas necessida-
des de saúde, bem-estar, idade etc.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Food Fraud
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso Gestores de produção, gestores 
da qualidade, técnicos das indústrias alimentares, e 
outros pro ssionais envolvidos no setor alimentar, 
que pretendam adquirir competências para as boas 
práticas.

O curso visa a aquisição ou renovação de competência 
teórico-práticas, na identi cação, implementação e 
elaboração de um plano de Food Fraud.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Segurança Alimentar
Este curso destina-se a todas as pessoas que 
trabalhem no setor alimentar, mais propriamente 
em toda as etapas da cadeia alimentar, bem como a 
todos os pro ssionais que pretendam desenvolver 
competências nesta área.

o nal da formação, os formandos deverão estar aptos a 
manipular alimentos de forma segura em todas as etapas 
da cadeia alimentar.

CLIQUE
AQUI! 75h

E-LEARNING

Código de Boas Práticas de Higiene e Fabrico Responsáveis pelo controlo da higiene, qualidade e 
segurança alimentar, pro ssionais de empresas 
agroalimentares, técnicos e consultores da área 
alimentar e outros pro ssionais que tenham interes-
se no desenvolvimento de competências nesta 
área.

O objetivo geral do curso visa quali car o formando com 
conhecimentos e competências no âmbito das boas 
práticas de higiene e fabrico.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

HST - Plataformas Elevatórias
Operadores, nomeadamente da área de manuten-
ção, que utilizam Plataformas Elevatórias para a 
elevação/movimentação de pessoas, materiais, 
ferramentas e equipamentos.

A formação de Operação de Plataformas Elevatórias tem 
por objectivo garantir que os formandos sejam capazes 
de utilizar Plataformas Elevatórias, obedecendo às regras 
gerais de utilização e cumprindo as normas de segurança 
especi cas de operação do equipamento.

CLIQUE
AQUI! 14h

PRESENCIAL

PRIMEIROS-SOCORROS, COMBATE A
INCÊNDIOS E EVACUAÇÃO

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de intervir no combate a incêndios, prestar primeiros-so-
corros e garantir a evacuação das pessoas.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS
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CAP TSHT Renovação
Movimentação de Cargas

O curso destina-se aos candidatos a uma atualiza-
ção cientí ca para evitar a suspensão por parte da 
Autoridade para as Condiç es de rabalho (AC ) do 
seu ítulo Pro ssional de écnico Superior de 
Segurança no rabalho ( SS ) ou de écnico de 
Segurança no rabalho ( S ).

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de demonstrar conhecimentos sobre as medidas a adotar 
ao nível da movimentação de cargas.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING

Riscos Psicossociais no Trabalho O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-

cas que permitam reconhecer as medidas fundamentais 
a adotar em termos dos riscos psicossociais nas organiza-
ções.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Higiene no Trabalho - Agentes Químicos
dade mínima de 18 anos e escolaridade mínima 
obrigatória (de acordo com o ano de nascimento).

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam reconhecer os cuidados fundamentais 
a ter em termos dos agentes químicos no local de 
trabalho.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Higiene no Trabalho - Agentes Físicos O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente quadros médios e 
superiores, técnicos superiores de segurança no 
trabalho, técnicos de segurança no trabalho que 
pretendam a conhecer os princípios e domínios da 
higiene no trabalho, ao nível dos riscos químicos 
existentes nos locais de trabalho.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de adotar medidas avaliação e controlo da exposição a 
agentes físicos.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Higiene no Trabalho- Agentes Biológicos O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente quadros médios e 
superiores, técnicos superiores de segurança no 
trabalho, técnicos de segurança no trabalho que 
pretendam a conhecer os princípios e domínios da 
higiene no trabalho, ao nível dos riscos químicos 
existentes nos locais de trabalho.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de adotar medidas avaliação e controlo da exposição a 
agentes biológicos.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Legislação, regulamentos e normas de SHST O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente técnicos superiores de 
segurança no trabalho, técnicos de segurança no 
trabalho e público em geral com interesse na 
aquisição de conhecimentos nesta matéria.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam aprofundar o conhecimento da legisla-
ção, regulamentos e normas de SHST.

CLIQUE
AQUI! 50h

E-LEARNING

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
Medidas de Autoproteção

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente técnicos superiores e 
técnicos de segurança no trabalho que pretendam 
aprofundar conhecimentos.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam adotar boas práticas relativamente à 
segurança contra incêndios em edifícios.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Segurança no Manuseamento, Remoção
e Transporte de Amianto

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente pro ssionais que 
realizam atividades de remoção, manuseamento e 
transporte de materiais contendo bras de amianto.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender as normas para a correta remoção dos 
materiais contendo amianto e para o acondicionamento, 
transporte e gestão dos respetivos resíduos.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Ruído Ocupacional O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática. Este curso permite também a atualização 
cientí ca e técnica para evitar a suspensão por 
parte da AC  do ítulo Pro ssional de SS  ou de 
TST.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de demonstrar conhecimentos sobre as medidas a adotar 
ao nível do ruído ocupacional.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING

Métodos de Avaliação de
Ri c  Pr fi i nai Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;

Engenheiros Civis;
Empregadores;
Todos os interessados nesta Temática.

o nal deste Curso, os Formandos deverão ser capazes 
de aplicar e interpretar os resultados de diferentes 

étodos de Avalação de Riscos Pro ssionais, quer num 
âmbito mais geral, como num âmbito mais especí co, 
nomeadamente na Vertente Postural e Cognitiva.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING

Coordenador de Segurança em Obra
Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;
Engenheiros Civis;
Arquitectos;
Directores de Obra;
Ficais de Obra;
Empregadores.

Apreender e desenvolver conhecimentos que lhe permi-
tam, planear, organizar e coordenar sistemas de preven-
ção de riscos pro ssionais nos estaleiros de Construção 
Civil, exercendo assim as funções de Coordenador de 
Segurança (em Projeto e Obra), de acordo com o previsto 
Diretiva n.º 92/5 /CEE, transposta pelo pelo Decreto- ei 
n.º 2 3/2003, de 29 de outubro.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Segurança de Trabalhos em Espaços
nfinad Esta acção de formação destina-se a:

- Coordenadores de Higiene, Segurança e Ambiente;
- Supervidores;
- Todos aqueles que trabalham e têm interesse na
área.

o nal do curso de Segurança de rabalhos em Espaços 
Con nados os formandos deverão ser capazes de 
desempenhar as suas tarefas em espaços con nados, 
reconhecendo os perigos inerentes à atividade e riscos 
associados.

CLIQUE
AQUI! 8h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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eg ran a em E a  nfinad Esta acção de formação destina-se a:
- Coordenadores de Higiene, Segurança e Ambiente;
- Supervidores;
- Todos aqueles que trabalham e têm interesse na
área.

o nal do curso de Segurança de rabalhos em Espaços 
Con nados os formandos deverão ser capazes de 
desempenhar as suas tarefas em espaços con nados, 
reconhecendo os perigos inerentes à atividade e riscos 
associados.

CLIQUE
AQUI! 25h

PRESENCIAL

40h Empresas - Segurança no Trabalho:
Conceitos Básicos

Este curso destina-se a empresas que pretendem 
assegurar o cumprimento da obrigação de forneci-
mento de 35 horas de formação certi cada aos seus 
colaboradores, ao abrigo da regulamentação da 
formação constante no código do trabalho.

Com esta formação, pretende-se corresponder às neces-
sidades de Formação Contínua de Trabalhadores de 

icro, Pequenas, édias e randes Empresas/Organiza-
ç es, conforme estipulado no Código do rabalho ( ei n.º 
/2009, de 12 de Fevereiro, Artigo 131.º).

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Segurança no Trabalho Empregador
Trabalhador Designado

Os destinatários são empregadores/trabalhadores 
que pretendam desempenhar funções de Seguran-
ça no rabalho de acordo com Artigo 81.º, da ei n.º 
102/2009, de 10 de setembro posteriormente 
alterada pela ei n.º 3/20014, de 28 de janeiro.

Este curso permite adquirir as competências necessárias 
para renovar a sua autorização para o exercício das 
actividades de segurança no trabalho pelo empregador 
ou por trabalhador designado.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

 - Ac ali a  ien fica 
Gestão da Emergência

Os destinatários desta formação são os Candidatos 
a uma Actualização Cientí ca para evitar a suspen-
são por parte da Autoridade para as Condições de 

rabalho (AC ) do seu ítulo Pro ssional de écnico 
Superior de Segurança no rabalho ( SS ) ou de 
écnico de Segurança no rabalho ( S ).

-Dar a conhecer o Enquadramento Legal da Segurança
Contra ncêndio em Edifícios (SC E)
-Dar a conhecer o conjunto de medidas apropriadas a que 
a emergência, especi camente em caso de incêndio, 
sendo uma situação de gravidade excecional, obriga, com 
o intuito de minimizar os efeitos negativos de carácter 
humano, material, social e ambiental;

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS
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Técnico Superior de Segurança no Trabalho
Ac ali a  ien fica 

O curso de Técnico Superior de Segurança no 
rabalho - Atualização Cientí ca (105h) é orientado 

para quem pretende evitar a suspensão por parte 
da AC  do ítulo Pro ssional de écnico Superior de 
Segurança no Trabalho, ou de Técnico de Seguran-
ça no Trabalho e a todos os candidatos que procu-
rem uma aprendizagem formal nesta temática.

Pretende-se que os formandos, no momento da conclu-
são da formação, tenham conseguido obter competên-
cias na área da segurança e saúde no trabalho, com vista 
a conhecer os conceitos de SST e a implementar medidas 
para transformar o local de trabalho num local seguro e 
saudável

CLIQUE
AQUI! 150h

E-LEARNING

Técnico Superior de Segurança no Trabalho
E-Learning - Nível VI - com Pós-Graduação

Licenciados ou Bacharéis que exercem ou que 
pretendem vir a desenvolver uma actividade na 
área da Higiene e Segurança do Trabalho.

O curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho 
( ível ) tem como objetivo dotar os participantes de 
competências e de instrumentos que lhes permitam 
desenhar, implementar e acompanhar a execução de 
processos de Segurança e Sa de no rabalho (SS ).

CLIQUE
AQUI! 558h

E-LEARNING

Formação Básica em Segurança
Rec n ecid  el  EP e alificad  E P

Este curso destina-se a todos os trabalhadores de 
prestações de serviços que executem trabalhos de 
construção, manutenção ou demolição nas infraes-
truturas da produção e distribuição de energia 
elétrica e a todos os interessados.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de manusear e cazmente os equipamentos de trabalho e 
utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção 
Individual e Coletiva.

CLIQUE
AQUI! 14h

PRESENCIAL

Movimentação de Maquinas em Obra Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funções na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação.

O curso de Manobrador de Máquinas em Obra permite 
dotar os formandos com conhecimentos quanto aos 
procedimentos ao nível da segurança no trabalho pra 
uma correta manobração de máquinas em obra.

CLIQUE
AQUI! 14h ou 16h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS
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Manobrador de Gruas
Operadores que pretendam obter habilitação 
especí ca para manobra e utilização de gruas.

O curso pretende reunir competências no condutor/ope-
rador de gruas sobre a identi cação dos principais órgãos 
das máquinas, suas características e funções.

CLIQUE
AQUI! 14h

E-LEARNING

Manobrador de Empilhador
Formandos que conduzam e manobrem empilha-
dores de forma esporádica, ou que nunca tenham 
conduzido.

O curso de Condução e Monobração de Empilhadores 
pretende garantir que os formandos estejam habilitados a 
conduzir estes equipamentos, obedecendo às regras 
gerais de condução e cumprindo as normas de segurança 
na condução e operação dos mesmos.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

Manobrador de Máquinas
Agrícolas e Florestais Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 

em exercício de funções na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação.

O curso de Manobrador de Máquinas Agrícolas e Flores-
tais permite aos formandos desenvolver competências ao 
nível da utilização adequada de equipamentos, nomea-
damente no que respeita à manobra de máquinas agríco-
las e orestais, necessárias para a realização de um 
trabalho seguro, e ciente e produtivo.

CLIQUE
AQUI! 16h

PRESENCIAL

Segurança de Trabalhos Em Altura
Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funções na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação, 
nomeadamente pro ssionais que trabalhem com 
andaimes e realizam trabalhos em altura.

O curso de Segurança em Trabalhos em Altura, surge 
como resposta ao dever das empresas prestarem aos 
seus trabalhadores e seus representantes para a 
segurança, higiene e saúde no trabalho, informação 
adequada sobre os equipamentos de trabalhos em altura 
utilizados.

CLIQUE
AQUI! 8h

PRESENCIAL

ONLINE

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Segurança na Remoção de Amianto
- Colaboradores que executem trabalhos de
remoção de amianto.
- Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho;
- Pro ssionais das atividades de manutenção
- Coordenadores de segurança em obra;
- Responsáveis pela Gestão de sistemas de
segurança, qualidade e ambiente.

O curso em causa irá dar competências ao formando para 
que este possa remover amianto sem colocar em causa a 
sua segurança e saúde.

CLIQUE
AQUI! 8h

E-LEARNING

Medidas de Autoproteção
Este curso destina-se a:
- écnicos (engenheiros e arquitectos)
- Administradores de condomínio e empresas;
- Responsáveis e delegados de segurança contra
incêndio em edifícios.

Com esta formação, pretende-se que os formandos, 
adquiram competências para que possam programar e 
aplicar medidas de autoproteção, tanto em edifícios 
como em recintos.

CLIQUE
AQUI! 35h

PRESENCIAL

Segurança na Condução de Empilhadores 
Esta formação destina-se a:
- odos os pro ssionais em exercício de funç es na 
área do curso;
- Todos aqueles que estejam interessados em
desenvolver as suas competências nesta área de 
formação.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam conhecer o processo geral de condu-
ção de um empilhador e as normas de segurança e 
prevenção de acidentes que estão associadas à condu-
ção de um empilhador.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

Ergonomia e Organização no Trabalho
O Trabalhadores;
Empregadores.
Todos os interessados nesta Temática.

Dotar os participantes dos conhecimentos que permitem 
introduzir o verdadeiro conceito de Ergonomia e 
boas-práticas nos seus Postos de Trabalho, bem como no 
seu dia-a-dia.

CLIQUE
AQUI! 4h

E-LEARNING

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Diretiva Seveso III Considera-se como público-alvo prioritário do 
Curso os candidatos a uma atualização cientí ca e 
técnica para evitar a suspensão por parte da Autori-
dade para as Condiç es de rabalho (AC ) do seu 

ítulo Pro ssional de écnico Superior de Seguran-
ça no rabalho ( SS ) ou de écnico de Segurança 
no rabalho ( S ). O Curso reveste-se também de 
interesse e utilidade a todos os candidatos que 
procurem uma Aprendizagem Formal nesta temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam adotar boas práticas relativamente à 
prevenção de acidentes graves.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

A ali a  ien fica
Biossegurança no Trabalho Covid-19

Considera-se como público-alvo prioritário do 
Curso os candidatos a uma atualização cientí ca e 
técnica para evitar a suspensão por parte da Autori-
dade para as Condiç es de rabalho (AC ) do seu 

ítulo Pro ssional de écnico Superior de Seguran-
ça no rabalho ( SS ) ou de écnico de Segurança 
no rabalho ( S ). O Curso reveste-se também de 
interesse e utilidade a todos os candidatos que 
procurem uma Aprendizagem Formal nesta temática.

O curso tem como objetivo dotar os formandos/a:
Corresponder às necessidades de formação técnica e 
cientí ca de todos os que se dedicam à promoção e 
otimização das condiç es de Segurança, igiene e Sa de 
no Trabalho;

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Covid-19 - Limpeza e Desinfeção

O curso tem como destinatários qualquer individuo 
que pretende aprender o básico sobre limpeza e 
desinfeção de superfícies.

Este curso foi desenvolvido de forma a permitir o desen-
volvimento de competências ao nível do saber, saber-fa-
zer, no que toca aos conte dos abordados. Preparando, 
os formandos, o melhor possível para que se possam, 
dentro das suas casas e espaços próprios, efetuar de 
forma segura e e caz a desinfeção de superfícies.

CLIQUE
AQUI! 8h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Directiva Atex (DL 236/2003) O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática como por exemplo Responsáveis de 
Segurança, Técnicos de Segurança e Saúde no 
trabalho, Consultores de Segurança e Saúde no 
trabalho, estores e Supervisores, Outros Pro ssio-
nais de segurança e Saúde no trabalho.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam reconhecer as medidas fundamentais 
a adotar em termos da aplicação da Diretiva ATEX.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Directiva Máquinas (DL 103/2008) - Responsáveis de Segurança
- Técnicos de Segurança e Saúde no trabalho
- Consultores de Segurança e Saúde no trabalho
- Gestores e Supervisores
- Outros Pro ssionais de segurança e Sa de no 
trabalho
- Responsáveis pela Manutenção

Aquisição de conhecimentos relativos à conceção de 
máquinas.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Segurança em Obras Rodoviárias
Esta formação destina-se a todos os pro ssionais 
em exercício de funções na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos 
que lhes permitam com segurança trabalhar em obras 
rodoviárias.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

esponsáveis pelo controlo da hi iene  qualidade e 
se urança alimentar  profissionais de empresas 
a roalimentares  t cnicos e consultores da área 
alimentar e outros profissionais que tenham 
interesse no desenvolvimento de compet ncias 
nesta área. 

Transição para a Norma ISO22000:2018
 o etivo eral do curso visa qualificar o formando com 

conhecimentos e compet ncias no m ito da norma  
 .

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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