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Introdução 

Caros amigos, 

No início de mais um ano, é renovado o nosso empenhamento na proposta de formação apresentada 
para 2016. 

O ITSEMAP Portugal passou a integrar o Grupo INERCO desde julho de 2014. Esta integração veio dar 
uma nova dimensão à nossa atividade, quer reforçando e complementando a capacidade técnica, quer 
alargando o âmbito da nossa intervenção a áreas completares onde antes não chegávamos. 

É neste novo quadro de grande desenvolvimento interno que, uma vez mais, reafirmamos o 
compromisso que assumimos desde o primeiro momento, o de contribuir ativamente para elevar os 
padrões de segurança na nossa sociedade, constituindo um parceiro competente e credível para todos 
os operadores. 

A formação sempre constituiu um pilar da nossa atuação e sempre tentámos espelhar nela o “know-how” 
das nossas intervenções técnicas. O programa de formação para 2016 foi elaborado com os objetivos 
de, consolidar áreas em que temos vindo atuar, refletir novas tendências da prevenção e responder às 
preocupações dos nossos parceiros/clientes. 

Neste contexto a nossa proposta de formação surge como uma consequência da nossa atividade técnica 
sendo continuamente atualizada, incorporando todos os desenvolvimentos observados no decorrer dos 
trabalhos de consultoria realizados pelo ITSEMAP, tanto em Portugal como nos países onde o Grupo 
INERCO está implantado. 

Para além do programa que agora divulgamos, o ITSEMAP Portugal poderá sempre “desenhar” as 
ações de formação à medida das necessidades, e para as especificidades, de cada situação/cliente. 
Mais do que uma convicção, é hoje uma certeza que a formação tem um papel fundamental no 
desempenho dos trabalhadores, sem os quais não será possível alcançar altos níveis de produtividade e 
garantir a sustentabilidade das estruturas produtivas. Os desafios postos pelos riscos resultantes de 
novas tecnologias, organização de trabalho e exigências de qualidade de vida só poderão ser tratados de 
forma eficaz tendo por base, uma política de formação permanente. É nesta conjuntura que o ITSEMAP 
Portugal pretende estabelecer as suas plataformas de colaboração. 

Todas as ações de formação qualificam para efeitos de formação profissional certificada, obrigatória nos 
termos da legislação laboral. 

Com os nossos respeitosos cumprimentos 

Atentamente 

 

 

Lídia Ferreira Costa 

Diretora de Produção 
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Curso Intensivo sobre Prevenção de Riscos Laborais para atualização de 
CAP´s 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Aprofundar os seus conhecimentos no âmbito das suas responsabilidades e 
competências; 

 Aprofundar os seus conhecimentos no âmbito da SHT; 

 Desenvolver e implementar a política de prevenção na empresa. 

POPULAÇÃO 
ALVO: 

 Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções na área da SHT; 

 Técnicos de SHT que necessitem de atualizar os CAP´s. 

TEMÁTICA:  Introdução e objetivos do curso 

 Enquadramento legal e normativo legal 

 Acidentes de trabalho 

 Principais fatores de Risco; fatores subjetivos, erro humano. Método de analise 
de árvore de causas 

 Agentes físicos 

 Caracterização/avaliação de controlo de agentes físicos 

 Agentes químicos e biológicos 

 Técnicas de prevenção e proteção contra os riscos profissionais 

 Equipamentos de proteção individual; áreas de trabalho; movimentação manual 
e mecânica de cargas; ferramentas, máquinas e instalações 

 Sinalização de Segurança 

 Gestão da prevenção na empresa 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO LABORAL 2ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

30 H Lisboa 
14 a 17 de Maio 

(09h às 13h – 14h às 17h30) 

24 a 27 de Outubro  

(09h às 13h – 14h às 17h30) 
300€ + IVA 
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Curso Intensivo sobre Segurança Industrial para atualização de CAP´s 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Aprofundar os seus conhecimentos no âmbito das suas responsabilidades e 
competências; 

 Aprofundar os seus conhecimentos no âmbito da SHT; 

 Desenvolver e implementar a política de prevenção na empresa. 

POPULAÇÃO 
ALVO: 

 Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções na área da SHT; 

 Técnicos de SHT que necessitem de atualizar os CAP´s. 

TEMÁTICA:  Introdução e Objetivos do Curso; Enquadramento e normativo legal; Técnicas e 
procedimentos específicos; 

 Segurança em Atmosferas potencialmente Explosivas – Diretiva ATEX 

 Gestão do risco de explosão devido a líquidos e gases inflamáveis: 

 Gestão do risco de explosão devido a pós combustíveis 

 Análise de Riscos Industriais 

 Metodologia geral de análise de riscos; 

 Enquadramento legal dos acidentes graves na indústria; 

 Causas de acidente na indústria – exemplos 

 Método DOW; Método de MOND de Índices de Riscos; 

 Apresentação da metodologia HAZOP 

 Análise probabilística; 

 Apresentação dos métodos: (FMEA) e (FMECA); 

 Árvore de falhas e efeitos (FTA) e árvore de eventos (ETA); 

 Análise de consequências: cenários de acidentes; 

 Vulnerabilidade; Análise quantitativa de riscos. 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO LABORAL 2ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

30 H Lisboa 
11 a 14 de Abril 

(09h às 13h – 14h às 17h30) 

14 a 17 de Novembro 

(09h às 13h – 14h às 17h30) 
300€ + IVA 
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Responsabilidade Civil e Criminal por Violação de Regras de Segurança 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Conhecer, no quadro legal vigente e por referência às obrigações dos sujeitos das 
relações laborais no âmbito da promoção da SST e da reparação de AT, as 
principais questões conexas com a responsabilidade civil e a responsabilidade 
criminal emergente do incumprimento dos princípios gerais de prevenção e de 
regras de segurança. 

POPULAÇÃO 
ALVO:  Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções na área da SHT; 

TEMÁTICA: 
 Módulo 1: princípios gerais de prevenção e regras de segurança como princípios e 

regras jurídicas  

 Quadro legal fundamental- Código do Trabalho; 

 Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho;  

 Regime de Reparação de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais; 

 As responsabilidades de empregadores, trabalhadores e outros sujeitos; 

 Caracterização, em traços gerais, de diferentes responsabilidades: criminal, 
contraordenacional, civil e disciplinar. Síntese conclusiva. 

 Módulo 2: responsabilidade civil por violação de princípios gerais de prevenção e 
de regras de segurança: 

 O regime do Código Civil;  

 A Responsabilidade por facto ilícito e a responsabilidade pelo risco;  

 A obrigação de indemnização. 

  Módulo 3: responsabilidade criminal por violação de princípios gerais de 
prevenção e de regras de segurança 

 Aspetos gerais; 

 Os crimes por ação e por omissão, os crimes em especial - o crime de violação 
de regras de segurança e o crime de violação de regras de construção. 

CARGA 
HORÁRIA 

LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

8 H Lisboa 
29 de Marçol 

(09h às 13h – 14h às 18h) 
150€ + IVA 
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Curso para Delegados de Segurança (Dec. Lei 220/2008 e Portaria 
1532/2008) 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: 

Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 

861 – Proteção de Bens e Pessoas   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Habilitar os formados com capacidade de exercer funções de Delegado de 
Segurança de conformidade com os artigos 6.º, 20.º e 21.º do Dec. Lei n.º 
220/2008; 

POPULAÇÃO 
ALVO: 

 Elemento com responsabilidades no Plano de Segurança nomeadamente como 
Delegados de Segurança 

TEMÁTICA:  Sistema de socorro;  

 Áreas de atuação da segurança; 

 Conceitos de básicos de incêndios;  

 Medidas preventivas;  

 Caracterização dos edifícios. 

 Medidas de autoproteção. 

 Equipamentos e Sistemas de Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 Cálculo do efetivo; 

 Deteção, Alarme e Alerta; Evacuação. 

 Utilização dos Meios Internos;  

 Receção dos Meios Externos; 

 Organização da Segurança Contra Incêndios em Edifícios: 

 Estruturas e composições das equipas; 

 Responsabilidades; 

 Elaboração de relatórios; 

 Exercícios práticos; 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

21 H Lisboa 
31 de Maio, 01 e 02 de Junho 

09h às 13h – 14h às 17h 
250€ + IVA 
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Curso de Human HAZOP 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:  Proporcionar aos participantes conhecimentos de forma a poderem aprofundar os 

seus conhecimentos no âmbito da identificação de perigos e riscos por erros 
humanos, aplicados a tarefas críticas; 

 Conhecer e saber aplicar o método de Human Hazop para identificar perigo 
relacionados com tarefas críticas, em atividades industriais; 

POPULAÇÃO ALVO: 
 Técnicos de segurança. Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções 

na área da SHT; 

TEMÁTICA: 
 Módulo 1 

 Introdução aos métodos de análise de riscos. 

 

 Módulo 2  

 Método de análise de riscos de Fatores Humanos – Human Hazop; 

 

 Módulo 3 

 Gestão das Recomendações resultantes da aplicação do método Human Hazop; 

 

 Casos práticos de aplicação do método Human Hazop.; 

 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

07 H Lisboa 
05 de Abril 

(09h às 13h – 14h às 17h)  
150€ + IVA 

 

NNOOVVOO  
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Curso de Avaliação de Riscos Psicossociais 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:  Conhecer as metodologias de avaliação de riscos e interpretação de resultados; 

 Aplicar as metodologias apresentadas a situações reais. 

POPULAÇÃO 
ALVO:  Técnicos de segurança. Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções 

na área da SHST; 

TEMÁTICA: 

 Enquadramento legal e referências europeias; 

 Metodologias de avaliação de riscos (método Copenhaga e INHST); 

 Apresentação de casos reais exemplos de aplicação das metodologias; 

 Aplicação prática de análise de riscos psicossociais.  

 Gestão do risco (análise de resultados e proposta de medidas corretivas e 
preventivas). 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

07 H Lisboa 
07 de Abril 

(09h às 13h – 14h às 17h) 
100€ + IVA 

 

NNOOVVOO  
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Curso de Medidas de Autoproteção 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Dotar os formando de ferramentas legais para que sejam capazes de identificar e 
classificar riscos. Contato com legislação.  

 Dotar os formandos de ferramentas para calcular o efetivo. Conhecer as várias 
etapas das medidas de autoproteção. Saber Identificar riscos ambientais nos locais 
de trabalho.  

 Desenvolver técnicas e medidas de prevenção e controlo ambiental em caso de 
emergência; 

POPULAÇÃO ALVO:  Profissionais que exerçam ou pretendam exercer funções na área da SHT; 

TEMÁTICA: 
 Enquadramento legal e normativo; 

 Objetivos do PEI; 

 Classificação e Identificação de Risco do estabelecimento; 

 Etapas para a elaboração das Medidas de Autoproteção (MAP); 

 Plano de Prevenção; 

 Estrutura e desenvolvimento do PEI 

 Organização de segurança em emergência: 

 Implementação do Plano de Emergência e de Prevenção 

 Integração da Componente Ambiental dos Planos de Emergência; 

 Apresentação de um estudo de caso real; 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ªEDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

18 H Lisboa 
27 e 29 de Abril 

(09h30 às 12h45 – 14h15 às 17h) 
250€ + IVA 
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Curso de Responsabilidade Ambiental e Análise de Risco 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 851 – Tecnologias de Proteção de Ambiente.   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS:  Dotar os formandos de ferramentas e conhecimento na área ambiental para da 

melhor forma desenvolverem as suas funções; 

 Atuar de forma correta face a uma ocorrência de dano ambiental ou ameaça 
iminente deste na sua instalação;  

 Identificar técnicas para a prevenção e, quando tal não seja possível, de reparação 
de danos ambientais na sua instalação. 

POPULAÇÃO ALVO: 
 Gestores de empresas; quadros técnicos com responsabilidades na gestão 

ambiental de instalações; técnicos de seguradoras e corretoras; 

TEMÁTICA: 
 O Diploma 147/2008 de 29 de Julho (Diploma RA); 

 Caraterização do estado inicial em matéria de qualidade dos solos, das águas e 
espécies e habitats; 

 Análise de Risco Ambiental; 

 Cálculo de custos de prevenção e de reparação de danos; 

 Constituição de garantias financeiras; 

 Como atuar em caso de ocorrência de ameaça eminente de dano; 

 Técnicas de prevenção e de reparação de danos ambientais. 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

18 H Lisboa 
08 a 10 de Novembro 

(09h30 às 12h45 – 14h15 às 17h) 
250€ + IVA 

 
 
 
 
 

 
 

NNOOVVOO  
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CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ºEDIÇÃO LABORAL 1ºEDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

08 H Lisboa 
24 de Maio 

(09h às 13h – 14h às 18h) 

30 de Setembro 

(09h às 13h – 14h às 18h) 
90€ + IVA 

Curso de 1ºSocorros nos Locais de Trabalho – Nível I   

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 729 – Saúde.   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Capacitar os formandos com ferramentas que lhes permitam prestar o primeiro 
socorro, de acordo com uma situação de emergência básica.  

 Os formandos deverão ser capazes de reconhecer as diferentes situações de 
obstrução da via aérea e saber quais os procedimentos a instituir em cada uma das 
situações; 

 Deverão ser capazes de socorrer uma vítima em paragem cardiorrespiratória, 
tendo em atenção os riscos inerentes ao próprio ato de socorrer;  

POPULAÇÃO ALVO:  Formandos sujeitos a situações de risco, acidente ou doença súbita ou pretendam 
ter conhecimentos para poderem socorrer numa situação de emergência básica; 

TEMÁTICA: 
 Introdução e objetivos do curso; 

 Perfil do Socorrista; 

 Riscos para o Socorrista; 

 Medidas Universais de Proteção; 

 Sistema Integrado de Emergência Médica; 

 Exame da vítima; 

 Suporte Básico de Vida; 

 Obstrução da via aérea; 

 Posição Lateral de Segurança; 

 Mala de primeiros socorros; 

NNOOVVOO  
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CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

40 H Trafaria 
02 a 06 de Maio 

(09h às 13h – 14h às 18h) 
550€ + IVA 

 

Observações 

 Este é um curso com uma forte componente prática, por esse motivo este terá lugar nas 
instalações dos Bombeiros Voluntários da Trafaria, entidade parceira do ITSEMAP. 

Curso de Coordenadores de Emergência – Nível I 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: 

Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 

861 – Proteção de Bens e Pessoas   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Dotar os elementos de chefia nas estruturas de emergência de conhecimentos técnicos elementares 
sobre a coordenação de cenários de emergência. 

POPULAÇÃO ALVO:  Elementos com função de liderar Equipas de Emergência. 

TEMÁTICA: 
Módulo I - Organização para a gestão de emergência 

 Emergências e Sistema de Socorro; Objetivos da Segurança, áreas de Atuação; Organização da 
Segurança; Enquadramento Legal e Normativo; Introdução à SCIE; Elaboração de 
Cenários/Definições dos tipos de exercício. 

Módulo II - Implementação da Gestão de Emergência 

 SCIE; Planos de Segurança; Planos e Emergência; Manual de Segurança; Conceitos básicos de 
Comando e Liderança. Gestão e Liderança de Equipas. Exercícios adaptados para a gestão de 
grupos na resposta à emergência. Composição das Equipas de Emergência sua função, desde o 
órgão de Coordenação ao Órgão Operacional; Noções elementares de Apoio à Decisão; Noções 
de Comando e Coordenação. Meios de Comunicação. Plano de Comunicações. Exercício prático; 
Fases do ciclo de emergência 

.Módulo III - Implementação da Gestão de Emergência 

 Relatório de sinistro; SCIE + Medidas passivas e Ativas em edifícios e suas instalações técnicas. 
Tipologia de Riscos. Riscos associados às emergências. Fases de Atuação. Controlo da Zona de 
Sinistro. Comportamento humano nas emergências e métodos de correção. 

Módulo IV - Resposta às Emergências / Órgão de coordenação e operacionais 

 Equipamentos de Proteção Individual e seu uso; Atuação prática com equipamento: - 
Motobombas de aspiração; Contenção de derrames; Manta apaga fogos; Extintores porteis e 
móveis; Hidrantes; ARICAS; Busca e Salvamento; Resgate de vítimas; Exercícios práticos de 
coordenação de emergência; 

Avaliação  
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Curso de Coordenadores de Emergência – Nível II  

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: 

Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 

861 – Proteção de Bens e Pessoas   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Dotar os elementos de chefia nas estruturas de emergência de conhecimentos 
técnicos elementares sobre a coordenação de cenários de emergência. 

POPULAÇÃO ALVO:  Elementos que tenham frequentado o nível I 

 Elementos com função de liderar Equipas de Emergência. 

TEMÁTICA: 
Módulo I  

 Revisão do Curso nível I 

 Apresentação do curso  

 Conceitos de comando e liderança 

 Fases do ciclo de emergência 

 Enquadramento legal 

Módulo II 

 Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

 Dec. Lei 220/2008, de 12 de Novembro, com nova redação dada pelo Dec. Lei 
224/2015, de 09 de Outubro; 

 Portaria 1532/2008 de 29 de Dezembro 

 Gestão prática das Emergências 

 Exercício prático 

Módulo III  

 Gestão de Crises 

 Exercícios práticos 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

24 H Lisboa 
11 a 13 de Outubro 

(09h às 13h – 14h às 18h) 
280€ + IVA 
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Curso de Formação para Desempenho de Funções de HST para 
Empregadores, Representantes de Empregadores e dos Trabalhadores e 
para Trabalhadores Designados 

MODALIDADE DE 
FORMAÇÃO: 

Formação contínua 

ÁREA DE 
FORMAÇÃO: 

862 - SHT   

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS: 

 Interiorizar a necessidade do cabal cumprimento das normas de segurança; 

 Saber avaliar (valorar) os vários níveis de riscos; 

 Colaborar ativamente na Política de Prevenção na Empresa; 

 Tomar atitudes pró-ativas. 

POPULAÇÃO ALVO:  Empregadores, Representantes e Trabalhadores Designados. 

TEMÁTICA:  Enquadramento e normativo legal; 

 Introdução à segurança no trabalho; 

 Técnicas e procedimentos específicos; 

 Acidentes de Trabalho; 

 Agentes físicos; 

 Agentes químicos; 

 Agentes biológicos; 

 Técnicas de prevenção e proteção contra os riscos profissionais; 

 Sinalização de segurança; 

 Segurança contra incêndios e Riscos Ambientais; 

 Medidas de Autoproteção, Planos de Emergência componente ambiental; 

 Gestão da prevenção e do ambiente; 

 

CARGA HORÁRIA LOCAL LABORAL 1ª EDIÇÃO 
PREÇO 

(VER CONDIÇÕES PARTICIPAÇÃO) 

42 H Lisboa 
10, 11, 12, 17, 18 e 19 de Maio 

(09h às 13h – 14h às 17h) 
450€ + IVA 

 

Observações 

 Curso validado pela      
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Formação Intraempresas  

 

Na procura constante de soluções cada vez mais ajustadas às necessidades das empresas, temos 
desenvolvido programas de formação adaptáveis a cada tipo de atividade e risco nas diversas áreas da 
Segurança, Higiene e Ambiente. 

 

 

 Sensibilização à Gestão Ambiental; Sensibilização à Gestão da Segurança; 
Sistemas Integrados de Gestão  

 

 Responsabilidade Social SA 8000 

 

 Álcool, Droga e Prevenção de Riscos Laborais; 

 

 Implementação de Planos de Emergência Internos; Simulacros; Segurança Contra 
Incêndios; 

 

 Formação específica para vigilantes de recintos desportivos – módulo 5 (Curso 
homologado pelo MAI); 

 

 Passe de Segurança ®. 

 

 Trabalhos em Espaços Confinados 

 

 

O Grupo INERCO tem uma vasta oferta em formação muito especializada e avançada, com 

capacidade de intervenção internacional, para mais informação consultar INERCO Forespro, 

http://www.inerco.com/forespro 

 

Todas as ações de formação qualificam para efeitos de Formação Profissional Certificada. 

O ITSEMAP Portugal poderá preparar ações de formação específicas em qualquer uma das 

suas áreas de intervenção. (Fichas técnicas em Anexo) 
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Condições de Participação  

 

1. As inscrições nos cursos de formação poderão ser efetuadas através do preenchimento do Boletim 
de Inscrição (em anexo), enviado por e-mail, fax ou entregue em mão, até 5 dias úteis antes à data 
de início de cada curso, salvo alguma exceção; 

2. O número de participantes para cada curso é limitado, pelo que as inscrições serão aceites, por 
ordem de entrada ou seleção curricular; 

3. Após a validação da inscrição é enviado um e-mail de confirmação de receção de inscrição; 

4. No caso de desistência ou cancelamento da inscrição o cliente/formando deverá informar o 
ITSEMAP Portugal, por escrito, até 3 dias úteis antes do início de cada ação. É no entanto permitida 
a substituição do(s) formando(s); 

5. A confirmação da realização do curso de formação é feita com uma antecedência de 5 dias úteis à 
data de início de cada curso por escrito, seguindo do envio das respetivas faturas, por parte do 
Departamento Financeiro, estas deverão ser liquidadas antes do início de cada ação; 

6. A realização dos cursos de formação é condicionada a um número mínimo de inscrições, pelo que o 
ITSEMAP Portugal reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização das mesmas, caso o 
número de participantes inscritos seja insuficiente. Neste caso, os inscritos serão avisados com um 
prazo mínimo de 5 dias úteis; 

7. O formando deve frequentar a ação de formação com assiduidade e pontualidade em todas as fases 
que a constituem e acompanhar com empenho a formação ministrada, de acordo com o cronograma 
e horários definidos para a ação de formação, e o conteúdo programático, definido para o curso; 

8. O formando deve ser assíduo em 90% do número total de horas de horas determinadas para o 
curso, exceto na componente prática da ação que deverá ser de 100%; 

9. O não cumprimento por parte do Formando dos limites de faltas estabelecidos implica a não emissão 
do Certificado de Formação Profissional, com a conclusão da ação. Será apenas emitido um 
Certificado de Frequência de horas de formação, com o número de horas que o formando 
frequentou. 

10. Preservar a organização e higiene dos espaços de formação, bem como utilizar com cuidado e zelar 
pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados; 

11. O formando deverá ler e assinar o contrato individual distribuído, em sala, no início de cada ação de 
formação; 
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Custo de Inscrição e Condições de Pagamento 

 

1. O valor por inscrição de cada curso está mencionado no respetivo programa; 

2. Ao valor será acrescido o IVA à taxa legal em vigor; 

3. Todas as despesas de alimentação, alojamento e deslocações estão excluídas do valor do curso; 

4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado antes da realização da ação, através de cheque, 
dinheiro, comprovativo de depósito ou transferência bancária, seguindo posteriormente o recibo 
correspondente para a morada descrita na ficha de inscrição; 

5. O ITSEMAP Portugal reserva-se no direito de cobrar 30% do valor total da ação, caso não seja 
respeitado o proposto na condição de participação n.º 4; 

6. A não comunicação da desistência ou cancelamento de inscrição, antes do início da sessão, 
obriga ao pagamento da totalidade do valor da inscrição; 

7. No custo da inscrição estão incluídos os materiais e documentação de apoio à ação de formação, 
coffee breaks e deslocações referentes à própria ação de formação. 

 

Desconto 

 

1. No caso de se inscreverem 2 ou mais formandos de uma mesma empresa/entidade, aplicar-
se-á um desconto de 10%; 

2. Será concedido um desconto de 5% aos inscritos que liquidarem as faturas 10 dias antes da 
data de início de realização do respetivo curso de formação; 

 
Descontos não acumuláveis. 

 

Documentação 

 

No final de cada curso será entregue a cada participante: 

 Certificado de Formação Profissional, emitido na plataforma SIGO (após confirmação da 
condição n.º 5 e 8); 

 Lista de todos os participantes (via e-mail); 

 Documentação técnica. 
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Ficha de Inscrição  

 Após preencher este formulário envie-o por e-mail para formacao@inerco.com  

 

Participante(s) 

 

Nome:  

Função:  

Curso(s) 

 

Nome do Curso:  

Empresa 

Nome da Empresa  

N.º de Contribuinte:  

Endereço  

Código - Postal  Localidade:  

Telefone  Fax:  

Email  

 

Pagamento 

 

Cheque à ordem de ITSEMAP PORTUGAL 

Transferência   

Bancária 

BCP – Banco Comercial Português 

Av. Da Liberdade, 108-112 ; 1250-071 Lisboa 

NIB: 0033 0000 00117509293 05 

 

Data    Responsável pela inscrição  

 

 

Garantia da Proteção de Dados 

Os dados recolhidos destinam-se à gestão administrativa do curso e serão processados em conformidade com o disposto na 
lei nº 67/98, de 26 de Outubro – lei da proteção dados pessoais, sendo nomeadamente garantidas a sua confidencialidade e 
a sua transmissão a entidades terceiras. Os dados poderão, no entanto, ser utilizados na divulgação de outras iniciativas do 
ITSEMAP Portugal. 

mailto:formacao@inerco.com
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INERCO Portugal  

Uma Empresa Grupo Inerco 

Av. Defensores de Chaves, 52, 5º Piso  

1000-120 Lisboa Portugal 

 

Tel. (+351) 213 242 150 

Fax. (+351) 213 242 159 

FORMACAO@INERCO.COM  

 

 

 

 

 

mailto:formacao@inerco.com

