
ÀS SEGUNDAS-FEIRAS 
COM A VULCANO
A FORMAÇÃO FICA 
POR NOSSA CONTA

Inscreva-se já!

UMA OFERTA FORMATIVA AINDA MAIS 
ADAPTADA ÀS SUAS NECESSIDADES

WEBINARES

Data prevista Horário Designação do webinar (clique no webinar 
para obter o conteúdo programático)

Custo do 
webinar*

14 de setembro 9:30h - 10:30h Bombas de calor AQS gratuito

21 de setembro 9:30h - 10:30h Vácuo num circuito de refrigeração gratuito

28 de setembro 9:30h - 10:30h Esquentadores baixo NOx de câmara estanque gratuito

12 de outubro 9:30h - 10:30h Solar térmico | Procedimentos de manutenção gratuito

19 de outubro 9:30h - 10:30h Exaustão de caldeiras de condensação
Acessórios e ligações gratuito

26 de outubro 9:30h - 10:30h Afinação de uma caldeira a Gasóleo gratuito

2 de novembro 9:30h - 10:30h Controlador Conectável CT 100 gratuito

9 de novembro 9:30h - 10:30h Controladores Solares MS 200 + CS 200 gratuito

* As inscrições são limitadas e aceites por ordem de chegada. Serão aceites inscrições até às 12h da sexta-feira anterior a 
cada webinar.

CURSOS TÉCNICOS ONLINE

Data prevista Horário Designação do curso (clique no curso 
para obter o conteúdo programático)

Custo do curso**

online presencial

30 de setembro
e 1 de outubro 18:30h - 21:30h Hidráulica dos Sistemas de Aquecimento 50 € 80 €

28 e 29 
de outubro 18:30h - 21:30h Sistemas Solares Térmicos 50 € 80 €

25 e 26 
de novembro 18:30h - 21:30h Modos Preparação de AQS 50 € 80 €

** Aos valores indicados acresce o I.V.A. à taxa legar em vigor (23%).

Inscreva-se aqui

NOVOS 
WEBINARES
GRATUITOS

© VULCANO - Todos os direitos reservado

Em setembro, volte a reservar o seu calendário.
Após o sucesso da 1a vaga, o Instituto de Formação Vulcano continua a dar-lhe 
ferramentas para ter mais oportunidades de sucesso na sua carreira profissional, com 
um novo conjunto de Webinares gratuitos*. Todas as segundas-feiras, de setembro 
a novembro, terá a oportunidade de adquirir conhecimentos especializados, em 
diversas temáticas relacionadas com os produtos Vulcano.

Para complementar esta oferta, conheça também os Cursos Técnicos, com a duração 
de 6h, em horário pós-laboral, que continuam a ser ministrados online. Não deixe 
passar a oportunidade de obter formação de qualidade da marca líder do mercado,  
à distância de um clique.

2a FASE

Ao inscrever-se num dos nossos 
Cursos Técnicos online receba em casa, de 
forma gratuita, uma confortável e versátil 
mochila para portátil.

Centro de Formação Lisboa
Av. Infante D. Henrique,
lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa

Centro de Formação Aveiro
E.N. 16 - Km 3,7 Aveiro
3800-533 Cacia

tel. 211 540 781 
ifv.vulcano@pt.bosch.com
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https://ifv.vulcano.pt/formacao/curso/hidraulica-dos-sistemas-de-climatizacao
https://ifv.vulcano.pt/formacao/curso/sistemas-solares-termicos
https://ifv.vulcano.pt/formacao/curso/modos-de-preparacao-de-aqs

