


APRESENTAÇÃO

A PDAuto em conjunto com a AEB (Associação Empresarial 
de Braga) criam a PDAcademia by AEB num protocolo valido 
no mínimo por 3 anos.

O projeto tem como objetivo a formação profissionalizante 
na área da mecânica funcionando como plataforma entre 
formandos, oficinas e marcas\fornecedores de 
especialidade. 

São cursos para jovens com idade inferior a 25 anos, que 
pretendem concluir o 12º ano de escolaridade.
Esta plataforma de cooperação permite aproximar alunos do 
mercado de trabalho e vice versa para além de 
complementar a oferta curricular com formações técnicas 
das marcas envolvidas 

Por outro lado permite á PDAuto disponibilizar um espaço 
devidamente equipado para a formação de profissionais da 
área que assim e no mesmo espaço podem receber 
formações teóricas e praticas

Este projeto torna-se numa realidade com a colaboração das 
entidades parceiras e a envolvência de marcas que 
acreditam no projeto que tem como objetivo unir futuros 
profissionais de mecânica ao mercado de trabalho 
mantendo a par de todas as evoluções técnicas. 



Trata-se de um espaço com 180 m2 equipado com 
sala de formação e oficina com as seguintes 
valências:

► Videoprojector
► Elevadores
► Viatura
► Maquina de diagnósticos
► Osciloscópio
► Videoscopio
► Multímetro
► Maquina de substituição de ATF
► Maquina de carregamento de A.C.
► Compressor de ar
► Carrinhos de ferramentas
► Bancadas de trabalho
► Extrator de fumo
► Diversas ferramentas e equipamentos de apoio á 
atividade



FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

CURSO: Técnico/a de Mecatrónica Automóvel

► No final da formação os formandos deverão ser capazes de:

► Proceder à manutenção, ao diagnóstico de anomalias e a 
reparações em motores a gasolina e a gasóleo de automóveis 
ligeiros, utilizando as técnicas e procedimentos adequados.

►Proceder ao diagnóstico de anomalias e a reparações em sist
emas de direção, de suspensão de automóveis ligeiros utilizando 
as técnicas e procedimentos adequados 
de acordo com a tecnologia dos mesmos e os parâmetros e 
especificações técnicas definidas pelos fabricantes.

► Verificar o estado de conservação de jantes e pneus de 
automóveis ligeiros, diagnosticar eventuais anomalias e 
proceder à substituição daquelas, utilizando as técnicas e 
procedimentos adequados.

►Proceder ao diagnóstico de anomalias e a reparações em sist
emas de transmissão manual e automática de automóveis 
ligeiros utilizando as técnicas e procedimentos adequados.

► Proceder ao diagnóstico de anomalias e a reparações em 
sistemas de ignição convencional e eletrónica, de alimentação, 
de sobre-alimentação e de anti-poluição, ligeiros utilizando as 
técnicas e procedimentos adequados de acordo com a 
tecnologia dos mesmos e os parâmetros e especificações 
técnicas definidas pelos fabricantes.

► Proceder ao diagnóstico de anomalias e a reparações em 
sistemas de arrefecimento e de lubrificação do motor de 
automóveis ligeiros, ligeiros utilizando as técnicas e 
procedimentos adequados de acordo com a tecnologia dos 
mesmos e os parâmetros e especificações técnicas definidas 
pelos fabricantes.

FORMAÇÃO PROFISSIONAIS

Exemplos de formações previstas com certificação DGERT

► Eletricidade e Eletrónica automóvel Sensores e Atuadores

► Eletricidade e mecatrónica Automóvel

► Sistemas de Transmissão Automática

► Veículos Híbridos e Sistemas Start Stop

► Técnica Avançada em Veículos Elétricos e Híbridos

► Filtro de Partículas e Sistemas Adblue

► Técnico de Intervenção e Sistemas de Ar condicionado 
Automóvel (Inicial e\ou renovação Certificado pela APA

► Lubrificantes e Equipamentos de lubrificantes

► Equipamentos de diagnostico automóvel



Entidades Parceiras:

Marcas Parceiras:


