ADAPCDE
Curso de 35 horas de Formação para Preparação para Exame de

Técnico de Manuseamento de Gases Fluorados
Introdução e objetivos
As exigências da certificação de pessoas e empresas nas áreas do frio e ar condicionado são consequências
da problemática ambiental, relacionada com as alterações climáticas e com forte incidência nas emissões
dos gases fluorados com efeito de estufa. Com este cenário, a ciência e a tecnologia esforçam-se por
apostar fortemente na eficiência energética, como a estratégia mais viável para minimizar os impactos
funestos dos HFC no meio ambiente. Esta situação, agravada pela publicação recente de várias diretivas,
regulamentos e normas, obriga os especialistas, formadores e técnicos a uma constante atualização pelo
respeito dos requisitos de segurança e da proteção ambiental, com a implementação de métodos e
procedimentos de intervenção padronizados, documentados e monitorizados, os quais procedem da
certificação e da credenciação.

Preços por formando (2015):
empresa

trab. por conta própria

estudante

desempregado

250 €

175 €

75 €

50 €

(Isento de IVA aos associados da ADAPCDE, inscrição e quota isentas para formação)
Desconto para empresas em função do número de formandos participantes:
•
•
•
•

2 formandos – 10%
3 formandos – 15%
4 formandos – 20%
5 ou + formandos – 25%

Preço de formação exclusiva em empresas para o seu pessoal – 1750 €
Condições: oferta de deslocação para distâncias menores a 25 km de Coimbra, turmas com o máx. de 20
formandos mas desde que haja boas condições, podemos levar projetor, se associar-se fica isento de IVA e
não paga joia de inscrição e quota (recomendável pois pode ainda beneficiar de mais vantagens);

Local: Sede da ADAPCDE ou em faculdade ou empresa a combinar
Horários:
• Pós laboral; dias úteis das 18 – 21h ou 18:30 -21:30;
• Quartas à tarde das 15 – 18h; p/ estudantes do ensino superior
• Sábados; reservado para empresas

Turmas: mínimo 15 pessoas e máximo de 20 pessoas.
Formadores: - Eng.º Victor Monteiro, Mestre em Engª Mecânica www.VictorMonteiro.pt e Eng.º Mário
Loureiro, Mestre em Engª Mecânica (suplente) www.MarioLoureiro.net.

O que é necessário:
a. Livro - Refrigeração I – Técnicas e Competências Ambientais – Bases e Fundamentos, 978-989-8480-12-5,
ETEP (LIDEL), Victor Monteiro, 2015; (aconselha-se a sua compra antes de iniciar a formação)
b. Cópia do bilhete de identidade e NIF ou Cartão de Cidadão do formando (para emissão do
certificado);
c. Dinheiro ou cheque;
d. Ficha de inscrição de formando individual (estudante, desempregado, ou trabalhador p/ conta
própria); ou Ficha de inscrição de empresas para formação aos funcionários/colaboradores;
Fichas de inscrição disponíveis em www.adapcde.org/adapcde/impres/impressos.htm

Outras regras de Funcionamento: curso com prova de avaliação e emissão de certificado, no caso de
faltar a mais de 10% é emitido certificado de presença com as horas respectivas, caso seja possível pode
compensar a(s) falta(s) frequentando o(s) módulo(s) noutra turma.
Rua da Cabine n.º 5A R/C, Palheira, Coimbra, 3040-692 NIF 507548868, Localização GPS: N 40º09.90 W008º27.31
Tel./fax 239437476; 917573117, 918480616 geral@adapcde.org www.adapcde.org

