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Coordenador do Projecto: José Crespo –
Polivalor, Lda.  
Monitores: Especialistas do Ramo Automóvel
nas diferentes vertentes do Projeto 
Duração do Projecto: 1 semana 
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Gestão avançada de Motores Diesel e Gasolina 

- Sistemas de Segurança Ativa / Segurança Passiva 

- Gestão avançada de um Concessionário de Automóveis 

- Motores tecnologicamente evoluídos 

- Sessões práticas ativas em oficina com a execução de actividades práticas,

relativas a gestão avançada de motores e de sistemas elétricos e eletrónicos: 

 .Análise Técnica do Produto Ford 

 .Diagnóstico de sistemas de gestão de motores Gasolina 

 .Diagnóstico de sistemas de gestão de motores e Diesel. 

 .Diagnóstico de sistemas de segurança ativa 

 .Diagnóstico de sistemas eletrónicos de Conforto e de informação 

 .Aplicação de meios auxiliares de diagnóstico 



INFORMA
ÇÕES
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Horário: (Presencial) das 9h30m às 12h30m e das 14h00m às 17h00m. 

Funcionamento da Ação: Centro de Treino da Ford 
Número máximo de participantes: 12 por curso. 
Número mínimo de participantes: 8 

Metodologia de Formação: 

Presencial com componente teórica e com componente prática com recurso à utilização 
intensiva de equipamento de diagnóstico para o estudo dos diversos sistemas de gestão de 
motores a gasolina e motores Diesel, bem como dos diversos sistemas de segurança ativa e 
dos circuitos eléctricos e electrónicos de conforto. 

Sobre o negócio automóvel, na área do após venda serão apresentados diversos meios 
atualmente utilizados pelas Concessões para a rentabilização do negócio. Intervenção em motores
tecnologicamente evoluídos. 

Objetivos a atingir: melhorar e aprofundar conhecimentos obtidos pelos participantes, em 
edições anteriores das Férias Técnicas Nível I. 

Normas de Avaliação: 
A avaliação será feita através de um teste com os conteúdos colocados na plataforma 
http://academia.polivalor.pt e da observação da evolução de aprendizagem na parte prática. 

REGULAMENTO: 

Inscrições para a ação: 

As inscrições devem ser efetuadas para a Polivalor por contacto telefónico, carta, fax ou e-mail 
através dos contatos a seguir indicados. 

A data limite de inscrição é até dia 17 de Agosto de 2018. Até 4 dias úteis antes do início da 
ação serão confirmadas as inscrições. A ordem de inscrição será baseada na data de receção 
dos pedidos. Caso as inscrições excedam o número máximo admissível, os interessados ficarão 
em lista de espera e serão contactados em caso de desistências. 

Nos oito dias seguintes à confirmação das inscrições deverá ser enviado 50% do valor indicado 
anteriormente. Os restantes 50% deverão ser entregues no início da ação. Em caso de 
desistência (comunicada 15 dias úteis antes do início da ação) será devolvida a totalidade do 
dinheiro. 

Custo da ação por participante engloba a ação de formação, com o fornecimento da literatura 
de apoio e a participação na sessão de encerramento para distribuição de diplomas. 
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Endereço para inscrição: 

Polivalor – Engenharia, Gestão e Informática, Lda. 
Férias Técnicas com a Ford para alunos de Engenharia Mecânica 
Tel.: 21 435 94 95 /6 Fax: 21 435 96 19 
E-mail : feriastecnicas@polivalor.pt 
Endereço Internet : http://ferias-tecnicas-xix.pagedemo.co/ 

Valores de inscrição nas XIX FÉRIAS TÉCNICAS 

Nível II: 
200€ Para inscrições até ao fim de Junho 
225€ Para inscrições até ao fim de Julho 
290€ Para inscrições até ao fim de 17 de Agosto 

Os participantes que tragam outros participantes, têm um desconto de 10% para uma nova 
inscrição e um desconto de 15% nos casos de trazerem duas ou mais inscrições. O desconto 
será feito através de reembolso, após as novas inscrições serem pagas. 
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