FORMAÇÃO

PLANO DE

INSTALAÇÕES
O Centro de Formação tem disponíveis
para aluguer, salas preparadas e
equipadas para ações de formação,
reuniões, workshops, apresentações ou
atividades de outra natureza.
Localizado junto à praia de Leça da
Palmeira, pode ser uma opção para a
promoção de iniciativas empresariais que
se pretendam desenvolver num
espaço agradável.
É constituído por:
2 salas de informática, 4 salas de
formação teórico-prática, sala de
reuniões, auditório com capacidade
para 99 lugares.
Serviços de apoio:
Suporte na organização de eventos,
disponibilização de equipamentos de
projeção, espaço para acreditação/
inscrição, Wi-fi, serviço de catering
(coffee-breaks), possibilidade de refeições
em edifício contíguo, sistema de
tradução em simultâneo no Auditório.

INSCRIÇÕES
www.apdl.pt
E-mail: formacao@apdl.pt
Telefone: +351 22 9990700
Nota: As inscrições só se tornarão efetivas depois de
aceites e confirmadas pelo Centro de Formação, que
se reserva ao direito de proceder a uma prévia análise
e seleção das mesmas, segundo critérios adequados à
especificidade e objetivos de cada curso.

O Centro de Formação do Porto de Leixões,
é uma infraestrutura vocacionada para a prestação
de serviços de formação, consultadoria e aluguer
de instalações, assumindo-se como um parceiro para
o desenvolvimento da atividade portuária de Leixões
e dos restantes portos nacionais.

Setor Marítimo-Portuário
ISPS – Port Facility Security
Officer*
Destinatários: Candidatos
a oficiais de segurança de
instalações portuárias.

Carga horária: 21 horas
Preço: 300 € + IVA
* Curso certificado pelo Instituto
Portuário e dos Transportes
Marítimos (IPTM)

Concessões Portuárias
Destinatários: Dirigentes e
outros colaboradores com
responsabilidades diretas
ou indiretas em matéria
de concessões.

Carga horária: 18 horas
Preço: 250 € + IVA

Sensibilização em
Ambiente e Segurança
Destinatários: Trabalhadores
Portuários.

Carga horária: 7 horas
Preço: 75 € + IVA

Técnicas de Resgate e
Sobrevivência no Mar
Destinatários: Tripulações
e pilotos.

Carga horária: 25 horas
Preço: 300 € + IVA

Operação de radar
Destinatários: Profissionais do
setor marítimo portuário que
operam no porto do Douro, no
porto de Leixões e
Via Navegável do Douro.

Inglês Marítimo*
Destinatários: Profissionais que
pretendam adquirir os termos em
inglês mais utilizados na atividade
marítimo-portuária.

Carga horária: 15 horas
Preço: 180 € + IVA
* Área certificada pela DGERT

Carga horária: 30 horas

Técnicas de manobra com
grandes navios
Destinatários: Profissionais do
setor marítimo portuário que
operam no porto do Douro,
no porto de Leixões e
Via Navegável do Douro.

Carga horária: 18 horas

Informática
Cibersegurança*
Destinatários: Responsáveis
de sistemas de segurança
informática; gestores ou
outros colaboradores com
responsabilidades nesta matéria.

Carga horária: 12 horas
Preço: 200€ + IVA
* Área certificada pela DGERT

Power BI*
Destinatários: Utilizadores de
excel que pretendam utilizar uma
ferramenta mais sofisticada.

Carga horária: 18 horas
Preço: 200€ + IVA
*Área certificada pela DGERT

Gestão
de Pessoas
Comportamental
Comunicação Oral
e escrita
Destinatários: Colaboradores que
elaborem relatórios, propostas,
comunicação por e-mail e outros
textos de caráter profissional.

Carga horária: 12 horas
Preço: 125€ + IVA

Inteligência Relacional
Destinatários: Colaboradores
que pretendam desenvolver
competências na área relacional.

Carga horária: 12 horas
Preço: 150 € + IVA

Liderança
Destinatários: Colaboradores
que liderem equipas e pretendam
desenvolver competências
na área relacional.

Carga horária: 7 horas
Preço: 150 € + IVA

Responsabilidade social
Igualdade de género
Destinatários: Todos os colaboradores, dada a transversalidade do tema.

Carga horária: 9 horas
Preço: 90 € + IVA

A Sustentabilidade nas empresas
Destinatários: Dirigentes e outros colaboradores com responsabilidades
diretas ou indiretas nesta matéria.

Carga horária: 9 horas
Preço: 100 € + IVA

Segurança
Curso Europeu de Primeiros
Socorros*
Destinatários: Profissionais com
necessidades formativas em
primeiros socorros.

Carga horária: 12 horas
Preço: 150 € + IVA
*Curso certificado pela
Cruz Vermelha Portuguesa

Curso Superior de Técnicos
de Segurança e Saúde
no Trabalho*

FORMAÇÃO À MEDIDA

Capacidade de conceber soluções
individualizadas
Com o objetivo de aumentar as qualificações
e competências dos recursos humanos e
das organizações, o Centro de Formação
desenvolve cursos à medida para empresas
que pretendam realizar ações não previstas
em plano ou, ainda que previstas, que
pretendam dar-lhes outro enquadramento.
Adequamos conteúdos e flexibilizamos
ações, com o propósito de atender à
realidade individual de cada organização
e aos objetivos a alcançar.
Destacam-se algumas áreas temáticas para
o desenvolvimento de Formação à Medida:

Destinatários: Candidatos que
pretendam adquirir competências
ao nível de Técnico Superior de
Higiene e Segurança do Trabalho.

// ISPS – Port Facility Security Officer –
curso homologado

Carga horária: 540 horas
Preço: 1050 € + IVA

// Espanhol de Negócios

*Curso a ser certificado pela ACT

// ISPS – Atualização
// Inglês Marítimo
// IMDG – International Maritime 		
Dangerous Goods
// Concessões Portuárias
// Gestão de Terminais
// Shipping
// Segurança e Saúde no Trabalho

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS
E WORKSHOPS
Capacidade de conceber soluções
individualizadas

Com o objetivo de promover um espaço
de debate, atualizar conhecimentos
e partilhar experiências, o Centro de
Formação dinamiza seminários em temas
da atualidade.
O Centro de Formação é também
certificado pelo organismo competente
para ministrar o curso de ISPS – Port
Facility Security Officer.

Se a sua empresa também organiza
eventos desta natureza, o Centro de
Formação poderá ser um parceiro, seja ao
nível da disponibilização de instalações ou
da própria organização do evento.

APDL - Administração dos
Portos do Douro,
Leixões e Viana do Castelo S. A.
Centro de Formação:
Av. da Liberdade 4450-718
Leça da Palmeira
GPS: 41.18834 -8.70417
T.: +351 229 990 700
F.: +351 229 990 701
E.: formacao@apdl.pt
www.apdl.pt

