
Formação
Profissional

APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL

www.formaki.pt
Gestão, Transportes, Segurança entre outras

Av. Eng. Arantes e Oliveira 3 R/c

1900-221 Lisboa

info@formaki.pt

+351 211 934 134



Somos uma empresa especializada

nas áreas da Consultoria e Formação

Profissional no domínio da Gestão,

Transportes e Segurança entre outras,

que nasceu do resultado do  know-

how adquirido pelo Sócio-Gerente

durante mais de duas décadas.

Quem somos?



Sócio gerente
e fundador 

"Acreditamos que a busca incessante de

rigor, ética e eficiência, são mais do que

valores, mas sim atitudes pelas quais

procuramos pautar o nosso comportamento.

São estes os pilares que determinam um

serviço de qualidade que queremos

proporcionar aos nossos clientes"  

João Coelho



O nosso objetivo centra-se em trabalhar com os melhores

profissionais,formadores e especialistas visando garantir o

máximo de rigor e qualidade na prestação dos nossos

serviços de formação profissional.

Os conteúdos e metodologias que aplicamos nas ações

formativas, tem em atenção as recomendações expressas

pelas organizações relevantes e pela legislação comunitária

e nacional, em termos de formação.

Qualidade



Os nossos valores

Empatia

Queremos colocar-

nos no seu lugar e,

conscientes das suas

necessidades,

conseguiremos

desenhar um serviço

à sua medida.

Interajuda

É com base num

relacionamento

assertivo, empático e

dinâmico que

julgamos poder

construir e evoluir

lado a lado.

Dinamismo

Somos um organismo

vivo e dinâmico,

sempre pronto,

atento e proactivo, na

busca da satisfação

total dos nossos

clientes.



Certificado pela DGERT

090 – Desenvolvimento pessoal

345 – Gestão e administração

840 – Serviços de transporte

862 – Segurança e higiene no trabalho

Certificações

Reconhecido pelo IMT

Capacidade profissional para a atividade de

transporte rodoviário de mercadorias ;

Curso de Base de Formação de Condutores;

Curso de Formação de Condutores –

Especialização Cisternas;

Curso de Transporte Individual e Remunerado

de Passageiros em Veículos Descaracterizados

a partir de Plataforma Eletrónica – TVDE

Somos uma entidade

certificada pela DGERT e

homologada pelo IMT para

conceber e organizar ações

de formação de qualificação

inicial e contínua no domínio

da Gestão, Transportes e

Segurança.



Áreas de
Formação

Acesso à Actividade de Transportes

Matérias Perigosas

Operacinal

Comportamental

Gestão

Gestão Internacional

Logística

Segurança no Manuseamento

Outros

A Formaki privilegia um

contacto próximo com as

empresas / particulares

no sentido de identificar as

suas necessidades

formativas, da personalização

das ações e da avaliação da

sua adequação.



Acesso à Actividade
de Transportes
A capacidade profissional é um dos

requisitos obrigatórios para pedir o

alvará de transporte profissional de

acordo com o Decreto-Lei n.º 257/2007,

de 16 de julho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2008, de 21 de julho, e pelo

Decreto-Lei n.º 136/2009, de 5 de

junho.



CURSOS - Acesso à Actividade

Curso de Capacidade
Profissional Nacional /
Internaciona

110 horas

Curso de Capacidade
Profissional – Exame
Específico de Controlo

71 horas

Curso de Capacidade
Profissional
Internacional

29 horas



Matérias Perigosas

Curso de formação em ADR (carta de

mercadorias perigosas ou certificado

ADR), tem como objetivo qualificar

motoristas a nível nacional e internacional

para que possam efetuar o transporte de

mercadorias perigosas por estrada. 



CURSOS - Matérias Perigosas

Curso ADR / Base

19h30 horas

Curso ADR /

Especialização em
Cisternas

11 horas

Curso ADR / 

Reciclagem Base 

12h30 horas

Curso ADR / Reciclagem
Especialização
Cisternas

7 horas



CURSOS - Matérias Perigosas

Matérias Perigosas para
não Motoristas

14 horas

Diretiva ATEX

4 horas

Manuseamento
Produtos / Matérias
Perigosas

8 horas

Diretiva Seveso III

4 horas



Operacional

O objetivo principal destes cursos

operacionais é dotar os formandos dos

conhecimentos/valências necessários

e fundamentais que lhes possibilitem

qualificar-se para a prestação com

sucesso de funções na área entre

outras dos Transportes Rodoviarios.



CURSOS - Operacional

Gestão de Tráfego

30 horas

Regulamentação Social
- Tempos de Condução
e Repouso e Utilização
do Tacógrafo

7 horas

Gestão de Frota

21 horas

Organização do Trabalho
dos Trabalhadores Móveis 

e Livretes Individuais
de Controlo

7 horas

Regulamentação Social
para Gestores e
Quadros

7 horas



CURSOS - Operacional

Exercício da Atividade
Documentação

7 horas

Segurança Rodoviária

7 horas

Veículos e
Equipamentos

7 horas

Segurança e Saúde no
Trabalho

7 horas

Primeiros Socorros 

para Motoristas

7 horas

Acondicionamento de Carga
Estiva e Amarração

7 horas



CURSOS - Operacional

Condução Defensiva,
Económica e Ambiental
(Eco Condução)

Por agendamento



Comportamental

Estes cursos permitem desenvolver aos

participantes as suas competências

/valências em varias areas, permitindo-lhe

deste modo melhorar a sua performance

profissional e o seu relacionamento

interpessoal de um modo transversal.



CURSOS - Comportamental

Gestão de Conflitos

30 horas

Relações Interpessoais
e Qualidade do Serviço

7 horas

Gestão do Tempo

30 horas

Técnicas de Vendas

7 horas

Atendimento de
Excelência ao Cliente 

7 horas

Negociação em contexto
de vendas

7 horas



Gestão
Os conteúdos lecionados nesta temática

da Gestão foram são muito relevantes

para o crescimento profissional dos

profissionais e acreditamos que serão

também para todos aqueles que têm

percursos académicos em outras areas,

mas que pretendem ter uma carreira em

Gestão.



CURSOS - Gestão

Contabilidade Geral

21 horas

Compras

7 horas

Finanças para não
financeiros

21 horas

Gestão de Cobranças

7 horas



Gestão Internacional

Estes cursos, para alem do

enriquecimento e aprofundamento dos

conhecimentos teóricos e práticos dos

conteúdos na área da Gestão

Internacional, serve a mesma de grande

impulso nas carreiras profissionais dos

participantes, proporcionando maior

confiança na realização dos vários

objetivos pessoais e profissionais.



CURSOS - Gestão Internacional

Documentação
Internacional 

12 horas

Regime Pautal
Mercadorias

12 horas

Fiscalidade no 

E-Commerce

12 horas

Transportes
Internacionais

7 horas



Logística

Os vários cursos na área da Logística tem

como objetivo preparar os profissionais

do setor, para assegurarem o adequado

funcionamento das atividades logísticas

das empresas, contribuindo para a

otimização dos fluxos de informação,

serviços, matérias-primas, bem como

produtos acabados, tendo em conta as

normas de qualidade, higiene, segurança,

saúde e ambiente no trabalho.



CURSOS - Logística

Gestão de Armazéns

21 horas

Gestão de Stocks
e Inventários 

16 horas

Aplicação/Utilização
Instrumentos
Informáticos na
Gestão Logística

14 horas

Organização da
Cadeia Logística

14 horas



Segurança

A movimentação de cargas está presente

em todos os sectores empresariais, nesse

sentido estes cursos alertam e atenuam os

perigos existentes no manuseamento de

equipamentos de elevação de carga.



CURSOS - Segurança 

Segurança no
Manuseamento de
Empilhadores

8 horas

Segurança no
Manuseamento de Gruas

14 horas

Segurança no
Manuseamento de
Retroescavadora/Pá
Carregadora

8 horas

Segurança no Manuseamento
de Plataformas Elevatórias

8 horas

Segurança nos Trabalhos
em Altura

8 horas



Outros

Cursos variados.



CURSOS - Outros

Segurança em Espaços
Confinados

7 horas

Curso de Assistentes de Cais

7 horas

Curso de Operadores no
Combate à Poluição no
Mar e em Ambientes
Terrestres

7 horas

Técnicas de Combate a Incendio
para 1ª Intervenção

7 horas

Manutenção 

 Equipamentos de Frio

7 horas



CURSOS - Outros

Direito Aduaneiro para não aduaneiros

21 horas

Mercado Capitais / Financeiro

14 horas

Introdução Atividade Bancária

21 horas



Localização

Localizado em Lisboa, nas Olaias, o

nosso centro de formação possui

excelentes acessos, quer por

transportes públicos, quer pelos

principais eixos de acesso a Lisboa.

Situa-se junto à estação de Metro

das Olaias, dispõe de praça de Táxis

e paragens de Autocarros. Está

também a cerca de 10 minutos do

Aeroporto e da Gare do Oriente.



Salas de Formação

Dimensões de 30 ou 50 m2,

com ou sem luz natural e Ar

Condicionado.

Pode decidir a disposição

da sala às necessidades da

formação.

Completamente equipadas

com os recursos didáticos

mais modernos. 



Serviços

para Empresas
Serviço de Consultoria

Conceção de Formação Profissional

Elaboração de Planos de Formação

para Empresas

Elaboração de Projetos de Investimento

Workshops / Seminários

Disponibilizamos um serviço que é

realizado à medida das necessidades

de qualquer organização, podendo

desenvolver formação, bem como

participar no diagnóstico de

necessidades e elaboração dos

planos de formação.



Para satisfazer as necessidades

formativas do tecido empresarial

Português, não só a nível local, bem

como a nível nacional, proporcionamos

formação á medida da empresa 

( formação intra-empresa ).

Formação
à Medida

 



Serviço

de Consultoria Serviço de Contabilidade

Serviço de Fiscalidade

Apoio na área Jurídica

Recuperação de Iva no Estrangeiro

Outras

Consultoria é a atividade profissional

de diagnóstico e formulação de

soluções acerca de um assunto ou

especialidade, com a nossa

experiência oferecemos um serviço

de apoio aos empresários/gestores.



CCIP

Camara de Comércio e Industria Portuguesa

Parcerias

APAT

Associação dos Transitários de Portugal

ANTP

Associação Nacional Transportadoras

Portuguesas

Estabelecemos parcerias com

algumas das maiores Associações

Comerciais e Industriais.



Morada

Av. Engenheiro Arantes e Oliveira N3 R/c 

1900-221 Lisboa

Telefone

+351 211 934 134

E-mail

info@formaki.pt

Fale Connosco

Siga-nos

www.formaki.pt


