PROJECTISTA DE REDES DE GÁS
Cronograma do ITG Sede Fevº / Mar.º 2019
Data

Dia semana

7 Fevereiro
8 Fevereiro
14 Fevereiro
15 Fevereiro
28 Fevereiro
1 Março
8 Março
14 Março
15 Março

Quinta-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Horário
14h00
09h00
14h00
09h00
14h00
09h00
09h00
14h00
09h00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00

Observações
Gases combustíveis / Aparelhos a gás
Legislação, materiais e equipamento
Instalações em edifícios
Instalações em edifícios
Redes de distribuição
Redes de distribuição
Dimensionamento GPL / Projeto
Projeto
Teste de avaliação

Horário: 14h00 – 18h00 (quinta feira) e 9h – 18h00 (sexta feira)
Custo: 500 euros (isento de IVA)
Local: ITG - Instituto Tecnológico do Gás
Av. Almirante Gago Coutinho, 134
Centro Empresarial Sintra Nascente, edifício 15
2710-418 Sintra
Telefone de contacto: 219 249 851 Email: formacao@itg.pt

Nota: De acordo com o n.º 2 do artigo 32º da Lei n.º 15/2015
“O projetista deve ser engenheiro ou engenheiro técnico, nas especialidades de mecânica ou química, com inscrição
válida na respetiva associação pública profissional e por esta considerado habilitado para o efeito”.
No n.º 3 do mesmo artigo, refere que,
“As associações públicas profissionais de engenheiros e engenheiros técnicos podem reconhecer a habilitação de
engenheiros ou engenheiros técnicos não inscritos na especialidade de mecânica ou química para os efeitos do
presente capítulo, tendo em conta a respetiva formação na área do projeto das instalações ou das

redes e ramais de distribuição.”
Após frequência, com aproveitamento o ITG emite declaração de Formação Profissional de acordo com a Portaria
nº 474/2010, de 8 de Julho.
Pagamentos e Devoluções: Os pagamentos deverão ser realizados através de transferência bancária para o IBAN
PT50 0010 0000 1436 1750 0048 9, diretamente nas instalações do ITG (em dinheiro, cheque ou multibanco) ou
através do envio de Cheque à ordem de ITG por correio. O comprovativo de pagamento deve ser enviado até 5 dias
úteis antes da data prevista de realização, através do e-mail: formacao@itg.pt ou fax: 21 924 30 35.
Só se consideram inscritos, os formandos que efetuaram o pagamento devido.
Os formandos poderão cancelar a inscrição, por escrito, até 5 dias úteis antes da data prevista para o início da
ação. Após este período, e caso a ação decorra na data prevista, apenas haverá lugar à devolução de 50% do
valor da inscrição. Após o início da ação, haverá retenção da totalidade do valor da inscrição. O(s)
participantes(s) poderão fazer-se substituir por outra pessoa da mesma empresa, devendo comunicar tal fato, e
enviando, atempadamente, os documentos relativos à pessoa que substitui o participante inicialmente inscrito. Caso
a ação prevista seja cancelada pelo ITG, e de acordo com a pretensão do formando, será devolvido o pagamento na
sua totalidade ou transferida a inscrição para a próxima data agendada para a mesma ação ou para outra dentro da
oferta formativa disponível. O pagamento inclui a frequência de todos os módulos previstos na ação e a realização
de um exame de conhecimentos final, nas datas previamente agendadas. Todos os serviços considerados extra ação,
como sejam a realização do exame em data diferente da agendada, a repetição de exames, de módulos, ou de outro
tipo de serviços, serão faturados de forma autónoma, de acordo com o definido em cada folheto informativo.
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