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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. A FORCONSULTING é uma entidade que está designado 

por este organismo para realizar esta formação, pelo que pretende desenvolver durante o mês de Novembro várias 

acções de formação nesta área. 

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos com pouca experiência na intervenções em sistemas de ar condicionada instalados em veículos a motor, 
nomeadamente no manuseamento dos gases fluorados 

CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS 
 

1. Tipos e características de sistemas de ventilação forçada e ar condicionado  

2. Função e princípio funcionamento de sistemas de ventilação forçada  

3. Componentes de sistemas de ventilação forçada  

4. Função e princípio de funcionamento de sistemas de ar condicionado  

5. Componentes de sistemas de ar condicionado  

6. Verificação de sistemas de ventilação forçada  

7. Verificação de sistemas de ar condicionado  

8. Diagnóstico de avarias em sistemas de ar condicionado  

9. 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 

10. 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 01 e 02 de Novembro 

Horário: sexta 18:22:00 sábado das 9:00 às 18:00   

Local de Realização: Instalações CCAH 

Duração: 12 Horas 

 

Preço:  300€ 

INSCRIÇÕES OU INFORMAÇÕES 
 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
Tel. 295 204810 email: formação@ccah.eu 
 

OBS: Este curso está homologado pela APA 

e atesta os técnicos por um período de 7 anos. 
 

 


