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*Valor a pagar diretamente à entidade formadora Wintek Center, que tratará de todo o processo de inscrição. 
**Valor a pagar diretamente à entidade certificadora. 

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE MANUSEAMENTO DE GASES FLUORADOS - CATEGORIA 1 

 

Informação sobre o curso: 

Enquadramento: 

As atividades de instalação, manutenção e/ou reparação em equipamentos de Ar condicionado e Bombas de calor, 
só poderão ser executadas por técnicos qualificados com certificação em Gases Fluorados. Adicionalmente, a 
aquisição de gases fluorados, apenas é permitida a empresas que possuam técnicos certificados nos seus quadros. 
Conscientes desta dificuldade por parte de muitas empresas, a Bosch em parceria com uma entidade formadora, 
promoverá o curso de preparação para o exame de Gases Fluorados. 

Carga horária: 48 Horas 

Horário:   9:00 h - 13:00 h  
14:00 h - 18:00 h 

Nº Vagas: 12 

Cronograma: 15.10 16.10 17.10 29.10 30.10 31.10 

Local da formação: 

(Componente teórica) 
Centro de formação Bosch  
Av. Infante D. Henrique, Lt 2E-3E 
1800-220 Lisboa 

(Componente teórica) 
Estrada Manuel Correia Lopes 
Parque Empresarial Progresso - Armazém 10  
2785-718 São Domingos de Rana 

Preço: 400€ + IVA    

Conteúdo 
Programático: 

 Legislação aplicável e Ambiente: efeito de estufa e consequências; 
 Conceitos fundamentais e termodinâmica básica; 
 Componentes dos sistemas, identificação, regulação e verificação dos sistemas; 
 Ligação de componentes e deteção de fugas; 
 Diagnóstico e deteção de avarias em sistemas frigoríficos; 
 Avaliação formativa teórica e prática 

Requisitos: Os candidatos à certificação, devem possuir a escolaridade obrigatória exigível, em função da data de nascimento. 

Documentação 
necessária: 

Cópia BI e NIF ou Cartão de Cidadão;  
Certificado de habilitações                                                                                              (documentação a entregar no 1º dia do curso) 

  
Informação sobre a Inscrição: 

Processo de Inscrição: Os interessados, deverão preencher a ficha de inscrição (em anexo) e enviar para o seguinte endereço: 
formacao.convocatoria@pt.bosch.com. 

Critério de seleção: A seleção dos candidatos, será efetuada de acordo com a ordem de chegada, da respetiva inscrição. 

Validação da inscrição: O candidato selecionado, será informado para efetivar o pagamento e a inscrição será validada, após a recessão do 
respetivo comprovativo de transferência bancária. 

  
Informação sobre o exame: 

No decorrer do curso, o formando deverá proceder à inscrição no exame. O custo da inscrição e do respetivo exame, depende do organismo 
certificador selecionado e existem 2 opções:  

 CENTERM (Lisboa) AIPOR (Porto) 

Custo da Inscrição*: 85€ + IVA 60€ + IVA                                                           

Custo do exame**: 325€ + IVA 280€ + IVA                                                           


