
Parcerias e Homologações: 
 

O carregamento de ar condicionado em veículos a motor obriga a 

um atestado de formação emitido por um organismo designado 

pela APA para os técnicos que executem estes trabalhos   

As multas vão de 3.000€ a 200.000€ 
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CURSO: Técnico de intervenção em sistemas de ar 
condicionado instalados em veículos a motor motor 
 

Informação Geral 
 

De acordo com o decreto-lei 56/2011 todos os técnicos que executam intervenções em 

sistemas de ar condicionados instalados em veículos a motor são obrigados a realizar uma formação que 

os ateste como técnico, numa entidade designada pela APA Associação Portuguesa do Ambiente.   

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos que procedam a intervenções em sistemas de ar condicionada instalados em veículos a 
motor, nomeadamente no manuseamento dos gases fluorados 

CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. Utilização de sistemas de ar condicionado que contêm gases fluorados com efeito de estufa 

instalados em veículos a motor, impacto ambiental dos gases fluorados refrigerantes com efeito de 

estufa e regulamentação ambiental correspondente 

a. Conhecimento elementar funcionamento dos sistemas ar condicionado em veículos a motor 

b. Conhecimento elementar da utilização e propriedades dos gases fluorados com efeito de 

estufa 

c. Sensibilização ambiental, disposições legais 

2. Recuperação ecológica dos gases fluorados com efeito de estufa 

a. Procedimento de recuperação dos gases fluorados 

b. Manuseamento de cilindros de refrigerantes 

c. Carregar sistema ar condicionado 

d. Despiste de fugas 

 
DATAS / HORÁRIO / LOCAL 
 

Data de realização: 29 e 30 de Maio   

Local de Realização: Ilha terceira 

Duração: 12 Horas 

Preço: 300€/formando inscrito por empresa 

associada da Câmara do Comércio de AH, 

Desconto 50% 2º inscrição. 

Não Associados -  € 350,00 

 

 

INSCRIÇÕES OU INFORMAÇÕES 
 

FORCONSULTING – Formação e Consultoria, 
Lda 
Barcelos * E-mail: geral@forconsulting.net   
Telefone e Fax 253 834 504 * 966 579 255 * 966 
409 247 
 

OBS: Este curso está homologado pela APA 

e atesta os técnicos por um período de 7 anos. 
 

 

http://www.forconsulting.net/
mailto:geral@forconsulting.net
mailto:geral@forconsulting.net

