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Limpar com qualidade e segurança 

 
 
 

 Enquadramento: 

 
O setor das limpezas está em franca expansão, 
quer atuando em ambiente doméstico, quer no 
comercial e industrial. Assim, este curso destina-
se aos profissionais de limpeza de empresas 
especializadas deste setor, mas também a todos 
os colaboradores de empresas do setor alimentar 
e industrial, que desempenhem funções de 
limpeza.  

Com este curso pretende-se proporcionar aos 
formandos conhecimentos teóricos e práticos, 
sobre os aspetos relacionados com o 
procedimento de higienização e a sua 
planificação.  

Por outro lado, é cada vez mais importante 
manter o foco na qualidade da prestação do 
serviço e na satisfação e fidelização dos clientes. 
Para isso, torna-se igualmente essencial saber 
como comunicar eficazmente com o cliente e 
como lidar com as suas reclamações. 

No entanto, os profissionais de limpeza também necessitam de ser protegidos, e como tal é 
imprescindível fomentar uma cultura de segurança e de prevenção de acidentes no trabalho, assim 
como prepará-los para agirem em caso de acidente e poderem prestar cuidados básicos de socorro. 

 

 Destinatários: 

 
 Colaboradoras de empresas de limpeza doméstica e industrial 
 Colaboradores de estabelecimentos comerciais e industriais (responsáveis pelas operações de 

higienização) 
 Público em geral 

 

 Objetivos: 

 
No final deste curso os participantes devem ser capazes de: 

 Distinguir limpeza de desinfeção 
 Conhecer o procedimento geral de higienização 
 Interpretar rotulagem e documentos técnicos dos produtos de limpeza 
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 Selecionar os produtos de limpeza adequados às tarefas a realizar 
 Conhecer e aplicar as regras de segurança na manipulação de produtos de limpeza 
 Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual 
 Elaborar e interpretar planos de higiene 
 Efetuar dosagens e diluições de produtos 
 Elaborar e preencher mapas de registo das operações de higienização 
 Conhecer os processos de validação da higienização 
 Conhecer a legislação à eliminação de detergentes/desinfetantes 
 Compreender os aspetos essenciais para a satisfação do cliente 
 Seguir uma atitude de prevenção de acidentes no trabalho 
 Agir adequadamente em caso de acidente 

 

 Conteúdos programáticos: 

 
 Conceitos e legislação 

 Limpeza vs. Desinfeção (noções gerais) 
 Procedimento geral de higienização  
 Gestão de resíduos (legislação aplicável) 
 Responsabilidade civil do operacional de limpeza (legislação e seguros) 

 Produtos de limpeza e cuidados na sua manipulação 

 Interpretação de Rótulos, Fichas Técnicas e Fichas de Segurança dos produtos de 
limpeza 

 Escolha dos produtos a utilizar em função da tarefa, objetivo e superfície a limpar  
 Cuidados na manipulação dos produtos de limpeza 
 Utilização de equipamento de proteção individual (EPI) 

 Planos de higiene 

 Elaboração e interpretação de planos de higiene 
 Dosagens e preparação de diluições 
 Mapas de registo da higienização 
 Validação do processo de higienização (enquadramento no sistema HACCP) 

 Aspetos práticos de limpeza em ambiente doméstico 

 Limpeza de cozinhas (micro-ondas, fogões, fornos e exaustores) 
 Higienização de casas de banho 
 Limpeza de vidros e chão 
 Roupa (cuidados de lavagem, passar a ferro, dobrar e arrumar) 
 Higienização, manutenção e armazenamento de equipamentos e utensílios de limpeza 

 Qualidade e segurança 

 Qualidade, comunicação e fidelização do cliente 
 Gestão de reclamações 
 Prevenção de acidentes de trabalho 
 Como agir em caso de acidente (queimaduras, choque elétrico, hemorragias, fraturas, 

perda de consciência) 
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 Duração: 

 
12 Horas 
 

 Datas/horário das próximas ações: 

 
AVEIRO 
 
Ação 1: 
Horário: sábados (9h00 – 13h00) 
Data de início: 30-03-2019 
Data de fim: 13-04-2019 

Ação 2: 
Horário: 3ª e 5ª (18h30 – 21h30) 
Data de início: 02-04-2019 
Data de fim: 11-04-2019

NOTA: Para formações intraempresa, os horários serão definidos e acordados em função da 
disponibilidade da empresa. 

 

 Local: 

 
AVEIRO 
AS Formação – Urbanização Chave, n.º 19 A, 1º Dto Frente, 3810-081 Aveiro 
GPS: N 40º 37,800'   W 8º 39,150' 
Google Maps: https://goo.gl/tFOPmD 

 
NOTAS:  

 É possível realizar a formação nas instalações do cliente. 
 Possibilidade de abrir os cursos noutras localidades, mediante obtenção de número mínimo 

de formandos. 
 

 Número de vagas (mínimo e máximo): 

 
10 a 15 Formandos 

 

 Valor (isento de IVA ao abrigo do Artigo 9º do CIVA): 

 
95 € - Inscrição individual; 
895 € - Total para grupos organizados (até 15 participantes). 
 
O valor inclui: 

 Certificado de Formação Profissional com registo no SIGO (Plataforma Nacional do 
Ministério da Economia e do Emprego e Ministério da Educação e Ciência para registo de 
Formação Profissional); 

 Anexo AS-Formação – documento com indicação dos conteúdos abordados no decorrer do 
curso e das competências adquiridas pelo(a) participante; 

 Código de acesso ao Passaporte Qualifica; 
 Envio de todos os documentos via email. 
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 Descontos (aplicados apenas a inscrições individuais): 

 
- 10% de desconto sobre o valor total do curso por cada novo participante por si indicado (sem 
limite no número de participantes indicados para a ação em causa). Aplicável apenas para 
inscrições individuais. 
 

- 10% de desconto sobre o valor total do curso para clientes empresariais da SOLIS. 
 

 Meios de pagamento: 

 
 Transferência bancária – NIB: 0010 0000 5019 8100 0013 5 - ASFormação, Unip. Lda 

Solicitamos e agradecemos o envio do comprovativo (pode ser foto via email); 
 Multibanco, numerário ou cheque, nas nossas instalações. 

 
NOTA: Em caso de adiamento do início da ação (por iniciativa da AS Formação), o valor já pago 
por cada participante será restituído de imediato e na totalidade. 
 

 

 Documentos necessários para a inscrição: 

 
 Ficha de inscrição online (pode aceder em http://bit.do/ficha_de_inscricao); 
 Comprovativo de pagamento (pode ser uma foto, via email para geral@asformacao.com).  

 
IMPORTANTE: Os dados indicados pelo(a) participante na ficha de inscrição serão utilizados de forma 
automática para a emissão do Certificado de Formação Profissional e restantes documentos. Pede-se 
por isso o maior cuidado no seu preenchimento (erros, acentos, uso incorreto de 
maiúsculas/minúsculas, etc…). 
A inscrição só será considerada válida após a receção dos documentos acima indicados. 

 

 Contactos: 

 
Alexandre Sarmento – Formação, Unipessoal, Lda 
Urbanização Chave, 19 A – 1º Dto Frente 
3810–081 Aveiro 
 
Telefones: 234 420 883 (Geral) | 234 199 165 (Formação Profissional) 
Telemóveis: 96 3263922 | 91 6217239 | 93 3987304 
 
www.asformacao.com | geral@asformacao.com | www.facebook.com/asformacao 

 
 
 

AS Formação… 
…a formar desde 1993. 

 


