FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EMPRESAS MARÍTIMO-TURÍSTICAS - 35 HORAS
https://comunidadeaeco.wordpress.com

Primeiros
socorros

Curso primeiros
socorros
Pacote 35 horas - 700€ - max 10 formandos

VHF

Formação obrigatória e essencial para a
qualidade dos recursos humanos

Curso e certificado
de radio-operador.
Tem a validade de 5
anos.

Formação de acordo com as necessidades dos colaboradores.
ESOLHA 2 MÓDULOS DE TEORIA E 2 DE PRÁTICA

MÓDULOS DISPONÍVEIS
TEORIA

PRÁTICA

VHF

MANOBRAS DE GOVERNO

METEOROLOGIA

PRIMEIROS SOCORROS

SEGURANÇA / RISCO

MARINHARIA - BOAS PRATICAS

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS E AVES MARINHAS

HIGIENE E
SEGURANÇA
ALIMENTAR

Tem serviço de bar
ou serve refeições a
bordo ou na praia?

Propomos uma formação profissional orientada
para a prática com certificados reconhecidos
internacionalmente.
Ajustamo-nos à necessidade da empresa. Horários,
conteúdos e local. Vamos ter consigo.
As organizações para se tornarem e manterem
competitivas têm hoje, mais que nunca, de apostar
no seu potencial humano.
A formação profissional traz inúmeras vantagens:
contribui para a valorização profissional das
pessoas e é uma excelente forma de aumentar o
know-how global das empresas. Para além de
contribuir para uma maior proatividade e
dinamismo, contribui para o melhoramento geral
no funcionamento das organizações.

A Formação
Profissional pode ser
dada por quem?
A formação profissional obrigatória pode ser
ministrada pela própria entidade empregadora
com quadros próprios ou com formadores
externos. Por exemplo, a formação inicial
ministrada a um trabalhador, aquando da sua
admissão, pode ser considerada para as 35 horas
anuais de formação profissional obrigatória. A
formação pode ser ainda dada por uma entidade

formadora certificada ou por um
estabelecimento de ensino reconhecido
oficialmente.
“…confere um tipo de preparação
até agora inexistente em Portugal.
Não só é muito completo a nível
teórico, como possibilita o
desenvolvimento de competências
técnicas, muito importantes…”

QUEM SOMOS
Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos é
composta por um conjunto de pessoas ligadas às mais diferentes
áreas. Destacamos as seguintes: ensino, medicina, engenharia,
biologia e náutica.
Atuamos em dois em dois segmentos:
1 - Apoio logístico à investigação e centros de investigação
2- Organização de atividades formativas em diferentes matérias
nomeadamente na náutica de recreio, segurança e formação
profissional.

