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Plano de Formação 2022 RPA 

 

Enquadramento 
Uma das estratégias da RPA passa por dotar os seus clientes de Formações técnicas para que 

assim garantam a correta manutenção e reparação de veículos nas suas Oficinas.  

 

Delineámos assim, um plano de formações completo com vista a satisfazer as necessidades 

que levantámos nos nossos clientes.  

 

Inscrições e Observações:  
 

O Cliente deverá fazer a sua inscrição para ter garantido a sua presença na formação desejada.  

As formações têm um número mínimo de 6 participantes e máximo de 14 participantes.  

Não havendo o mínimo de participantes a RPA poderá adiar ou cancelar a formação.  

 

Pagamento:  
 

Nos clientes que têm conta aberta, a formação é faturada na data da inscrição e será paga até 

a data de vencimento normal. 

Nota: Depois de faturada, caso o cliente por algum motivo não possa participar na formação, 

não é possível fazer nota de crédito referente á mesma.  

 

Nos clientes que não têm conta aberta, a inscrição só é valida após o pagamento de 50% do 

ato de inscrição e o restante valor deverá ser pago até ao dia da formação. Caso contrário o 

cliente não terá direito ao Certificado Dgert.  
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Calendário de Formações 2022 

Vale Figueira  
Formação Duração 

(Horas) 
Local 
Formação 

Data 
Formação 

Preço 

Diagnóstico Sistemas 
Filtros partículas e AdBlue 

8 Horas Vale 
Figueira 

12 Maio 85€ 

Gestão Oficinal 8 Horas Vale 
Figueira 

25 Maio 85€ 

Diagnóstico Sistemas 
Climatização 

8 Horas Vale 
Figueira 

23 Junho 85€ 

Certificado Técnico de Ar 
Condicionado Auto 

15 
Horas 

Vale 
Figueira 

5 e 6 Julho 160€ 

Renovação Certificado 
Técnico de A/C Auto 

7 Horas Vale 
Figueira 

7 Julho 85 € 

Metodologias de Receção 8 Horas Vale 
Figueira 

12 
Setembro 

85€ 

Técnicas de Diagnóstico 
Auto 

8 Horas Vale 
Figueira 

18 Outubro 85€ 

Técnicas de veículos 
Híbridos e elétricos  

16 
Horas 

Vale 
Figueira 

15 e 16 
Novembro 

160€ 

Caixas de Velocidades 
Automáticas 

16 
Horas 

Vale 
Figueira 

12 e 13 
Dezembro 

160€ 
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Évora 
Formação Duração 

(Horas) 
Local 
Formação 

Data 
Formação 

Preço 

Diagnóstico Sistemas 
Filtros partículas e AdBlue 

8 Horas Évora 4 Maio 93€ 

Gestão Oficinal 8 Horas Évora 26 Maio 93€ 

Diagnóstico Sistemas 
Climatização 

8 Horas Évora 29 Junho 93€ 

Certificado Técnico de Ar 
Condicionado Auto 

15 
Horas 

Évora 12 e 13 
Julho  

170€ 

Renovação Certificado 
Técnico de A/C Auto 

7 Horas Évora 8 Julho 93 € 

Metodologias de Receção 8 Horas Évora 19 
Setembro 

93€ 

Técnicas de Diagnóstico 
Auto 

8 Horas Évora  
25 Outubro 

93€ 

Técnicas de veículos 
Híbridos e elétricos  

16 
Horas 

Évora 22 e 23 
Novembro 

170€ 

Caixas de Velocidades 
Automáticas 

16 
Horas 

Évora 5 e 6 
Dezembro 

170€ 
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Sobre as Formações:  
 

DIAGNÓSTICO SISTEMAS FILTROS DE PARTÍCULAS E AdBlue  
 

OBJETIVOS 
No final da ação, os formandos deverão estar aptos a: 

• Identificar os diversos sistemas de filtros de partículas Diesel; 

• Verificar, diagnosticar e reparar sistemas de filtros de partículas Diesel; 

• Identificar os elementos do sistema de aditivação AdBlue; 

• Verificar, diagnosticar e reparar sistemas de aditivação AdBlue. 

DESTINATÁRIOS 
• Técnicos de mecatrónica automóvel, com conhecimentos de mecânica e eletricidade 

automóvel. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Legislação Europeia; 

• Poluentes emitidos pelos motores Diesel; 

• Especificações de óleos e combustíveis; 

• Tipos de filtros de partículas; 

• Constituição dos filtros de partículas; 

• Funcionamento dos filtros de partículas; 

• Manutenção de filtros de partículas; 

• Regeneração natural e regeneração forçada; 

• Filtros de partículas e Norma Euro 6; 

• Constituição dos sistemas aditivação AdBlue; 

• Diagnóstico em sistemas de aditivação AdBlue. 

 

Duração: 8 horas 

Manual disponibilizado em formato digital 

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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GESTÃO OFICINAL  
 

OBJETIVOS GERAIS 
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de: 

•  Determinar os principais indicadores de gestão oficinal (KPI's); 

•  Implementar métodos de receção; 

•  Identificar os processos de relacionamento com clientes (CRM). 

 

DESTINATÁRIOS 
 Proprietários e/ou gestores de oficinas de reparação automóvel. 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
•  Caraterização do setor da reparação automóvel nacional; 

•  Gestão Administrativa; 

•  Gestão Financeira; 

•  Marketing de serviços; 

•  Controlos de tempos de trabalho; 

•  Análise dos Key Performance Indicators (KPI); 

•  Controlo de qualidade da reparação; 

•  Gestão de relacionamento com clientes. 

 

Duração: 8 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS CLIMATIZAÇÃO  

OBJETIVOS 
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de realizar operações de 

diagnóstico ao sistema de climatização e ar condicionado, utilizando corretamente as 

ferramentas adequadas às operações. 

  

DESTINATÁRIOS 
• Profissionais da área da eletricidade e mecânica automóvel, com conhecimentos 

básicos na mecânica e eletricidade auto. 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Termodinâmica elementar 

• Ciclo frigorífico e bomba de calor 

• Estudo das propriedades do ar 

• Elementos constituintes do circuito frigorífico 

• Órgãos de segurança e controlo do circuito frigorífico 

• Diagnóstico por análise de pressões e temperaturas 

• Diagnóstico por análise de parâmetros elétricos/eletrónicos 

• Prática simulada de avarias 

  

Duração:  8 horas  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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ATESTAÇÃO TÉCNICOS AR CONDICIONADO AUTOMÓVEL – 
 

OBJETIVOS GERAIS 
No final desta ação, os formandos deverão ser capazes de: 

•  Conhecer a legislação em vigor que regulamenta o manuseamento de gases fluorados 

com efeito de estufa aplicados em veículos a motor; 

•  Identificar a cadeia frigorífica de um sistema de climatização automóvel; 

•  Manusear em segurança cilindros contendo fluídos fluorados com efeito de estufa. 

  

DESTINATÁRIOS 
Técnicos oficiais mecatrónicos. 

  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Utilização sistemas de ar condicionado automóvel (7h) 

•  Tipos e características dos sistemas de ar condicionado; 

•  Função e princípio de funcionamento dos sistemas de ar condicionado; 

•  Tipo e características dos componentes dos sistemas de ar condicionado; 

•  Função e princípio de funcionamento dos componentes dos sistemas de ar 

condicionado; 

•  Tipo e características dos fluídos refrigerantes; 

•  Tipo e características dos óleos lubrificantes; 

•  Técnicas de frio; 

•  Tipos e características dos gases fluorados com efeito de estufa; 

•  Utilização dos gases fluorados com efeito de estufa; 

•  Impacto no ambiente das emissões de gases fluorados com efeito de estufa; 

•  Efeito de estufa; 

•  Aquecimento global e potencial de aquecimento global; 

•  Protocolo de Quioto; 
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•  Regulemento CE n.º 517/2014; 

•  Diretiva 2006/40/CE; 

•  Regulemanto CE n.º 307/2008; 

•  Decreto Lei n.º 56/2011; 

•  Restrição ao uso de fluídos refrigerantes; 

•  Obrigações e responsabilidades do operador e do responsável pela intervenção; 

•  Tratamento, encaminhamento e destino final de resíduos; 

•  Manutenção de registos e comunicação de dados; 

•  Rotulagem de fluídos e equipamentos; 

 

Recuperação dos gases fluorados com efeito de estufa (6.5h) 

•  Equipamentos de recuperação; 

•  Medição e controlo de pressões; 

•  Reconhecimento e identificação do fluído em utilização; 

•  Verificação do sistema - diagnósticos à válvula de controlo, aos sensores, ao 

ventilador, aos servomotores e à estanquecidade do circuito; 

•  Teste de funcionamento e rendimento; 

•  Manuseamento do cilindro de fluído frigorigéneo; 

•  Recuperação, evacuação e carga do sistema de ar condicionado; 

•  Lavagem do sistema de ar condicionado; 

•  Deteção de fugas. 

  

Avaliação Prática (1h) 

Avaliação Teórica (0.5h) 

 

Duração: 15 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO A/C 
 

DESTINATÁRIOS 
Técnicos Certificados para intervenções em sistemas de ar condicionado, instalados em 

veículos a motor que pretendam renovar o seu certificado. 

 

CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO 

 

1   - Os atestados de formação têm a validade de sete anos, renováveis por iguais períodos. 

 

2 - O pedido de renovação dos atestados de formação, da responsabilidade do técnico, é 

apresentado a um Organismo de Atestação e Formação, até três meses antes da data do 

termo da validade do mesmo, em formulário modelo disponibilizado pelo Organismo de 

Atestação e Formação, acompanhado de: 

- currículo e outra documentação que comprove possuir, no mínimo, três anos de atividade 

profissional relevante e continuada no sector adquirida nos últimos sete anos; 

- cópia do certificado a renovar; 

- frequência de formação para efeitos de atualização de conhecimentos na área da intervenção 

em sistemas de AC instalados em veículos a motor, com a duração mínima de sete horas. 

 

3 - A formação a que se refere o ponto anterior apenas pode ser ministrada por Organismos de 

Atestação e Formação designados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

4 - Após análise do pedido e do currículo, o Organismo de Atestação e Formação procede à 

avaliação da atualização profissional do técnico, emitindo para o efeito novo atestado de 

formação. Caso o técnico não fique apto no processo de renovação, será necessária a 

realização de nova formação (doze horas). 

 

5 - O término do prazo de validade do atestado de formação e a falta de renovação do mesmo 

determinam a sua caducidade, sendo necessária a realização de uma nova formação com a 

duração mínima de 13h. 

 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

- Gases refrigerantes 

- Gases refrigerantes e indústria automóvel 
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- Características dos gases refrigerantes usados na indústria automóvel (R134a, R-1234yf e R-

744) 

- Porque surgem estes gases no mercado 

 

- Meio ambiente 

- Sensibilização para os efeitos da libertação de gases com efeito de estufa no ambiente 

- Efeito de Estufa 

- Aquecimento Global 

 

- Legislação inerente aos gases refrigerantes: prazos, fornecimento, armazenamento e 

manuseamento 

- Ar condicionado em veículos a motor 

- Funcionamento de um sistema de AC 

- Diferenças entre circuitos de ar condicionado com gases diferentes 

- Sistemas de AC instalados em veículos híbridos / elétricos 

- Cuidados a ter com gases refrigerantes 

- Pressões e testes em sistemas de AC 

- Lubrificantes 

 

- Avarias e Técnicas de Diagnóstico de um sistema de AC 

- Equipamentos de diagnóstico eletrónico 

- Métodos para de deteção de fugas 

- Equipamento de carga/recuperação de gás e monitorização de pressão do sistema 

- Intervenção Prática num veículo com sistema de AC. 

 

Duração: 7 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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METODOLOGIAS RECEÇÃO - 

OBJETIVOS GERAIS 
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de: 

• Descrever o "percurso cliente" na oficina de reparação automóvel; 

• Aplicar técnicas e metodologias de receção de clientes; 

• Aplicar técnicas de vendas no contexto da oficina de reparação automóvel. 

  

DESTINATÁRIOS 
• Gestores e rececionistas de oficinas de reparação automóvel 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Gestão da agenda oficinal; 

• Preparação dos dossiers de reparação; 

• Gestão do relacionamento com o cliente durante a produção; 

• Receção e restituição do veículo; 

• Resolução de conflitos; 

• Técnicas de vendas adicionais; 

• Gestão do pós serviço. 

 

Duração: 8 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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TÉCNICAS DIAGNÓSTICO AUTOMÓVEL - 

OBJETIVOS 
A ação tem como objetivo capacitar os formandos para: 

• Identificar as diversas tipologias de avarias em sistemas do automóvel; 

• Identificar as ferramentas de diagnóstico automóvel; 

• Utilizar as ferramentas de diagnóstico mais adequadas a cada avaria. 

  

DESTINATÁRIOS 
• Técnicos de mecatrónica automóvel, com bons conhecimentos na mecânica e 

eletricidade auto. 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Procedimentos de diagnóstico de avarias; 

• Aplicação de equipamentos de diagnóstico na localização de avarias; 

• Leitura de códigos de defeito, parâmetros e teste de atuadores; 

• Normas OBD e EOBD; 

• Diagnóstico de avarias com osciloscópio; 

• Leitura e interpretação de oscilogramas; 

• Boletins de serviço e outros dados técnicos; 

• Análise de estudos de caso. 

 

 

Duração: 8 horas 

 

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 12 
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Técnico de Veículos Híbridos e Elétricos (TVHE) - NÍVEL I - 

OBJETIVOS GERAIS 
A ação tem como objetivo capacitar os formandos para: 

• Identificar os diferentes tipos de veículos híbridos e elétricos; 

• Conhecer os principais riscos no manuseamento de veículos híbridos e elétricos; 

• Descrever os principais sistemas de comando e controlo de veículos híbridos e 

elétricos; 

• Identificar os diferentes tipos de baterias em veículos híbridos e elétricos. 

  

DESTINATÁRIOS 
• Profissionais da reparação automóvel, com bons conhecimentos na mecânica e 

eletricidade. 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Tipologia de veículos híbridos e elétricos; 

• Segurança no manuseamento de veículos híbridos e elétricos; 

• Tipos e características de baterias associadas aos veículos híbridos e elétricos; 

• Operações de manutenção em baterias; 

• Sistemas de transmissão em veículos híbridos. 

  

Duração: 16 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 
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CAIXAS VELOCIDADES AUTOMÁTICAS 
 

No final da ação, os formandos deverão estar aptos a: 

• Identificar e caracterizar sistemas de transmissão automática; 

• Descrever a função e o funcionamento de sistemas de transmissão automática; 

• Verificar, diagnosticar e reparar sistemas de transmissão  automática. 

  

DESTINATÁRIOS 
• Mecatrónicos com conhecimentos de mecânica e eletricidade automóvel. 

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
• Tipos e características de sistemas de transmissão automática; 

• Função e funcionamento de sistemas de transmissão automática; 

• Componentes do sistema de transmissão automática; 

• Caixas de velocidades automáticas de engrenagens planetárias; 

• Caixas de velocidades DSG (Grupo VW); 

• Caixas de velocidades DCT (Dupla embraiagem); 

• Caixas de velocidades robotizadas (SMART, PSA, OPEL, etc); 

• Caixas de velocidades CVT (Variação contínua); 

• Operações de manutenção e reparação em caixas de velocidades automáticas; 

• Tipos de lubrificantes utilizados em caixas de velocidades automáticas; 

• Diagnóstico e simulação de avarias em caixas de velocidades automáticas. 

  

Duração: 16 horas 

  

Manual disponibilizado em formato digital 

  

Número mínimo / máximo de participantes: 6 / 14 

 


