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Centros de Formação BAXI

A Quem se Dirigem. 
Condições de Inscrição

Localização

Como Inscrever-se

Horário dos Cursos

Os cursos de formação BAXI. são especialmente dirigidos 
a profissionais que desenvolvam qualquer atividade 
relacionada  com a climatização e a produção de água quente 
sanitária: projeto, orçamentação, instalação e manutenção.
A inscrição é totalmente gratuita. Os custos de deslocação e 
estadia são da conta dos formandos.
O almoço dos dias de curso é uma oferta BAXI. 
O número de lugares para cada curso são: mínimo 8* 
máximo 12.

* A Baxi - Sistemas de Aquecimento, Unip., Lda reserva-se o direito de 
suspender os cursos que não reúnam um número mínimo de formandos

Centro Formação BAXI – IC 2, km 133,6
Ponte da Madalena – 2420-184 COLMEIAS (LEIRIA)
GPS: 39º48’40.70”N  8º44’21.70”W

Cursos de 1 Dia (6h):
8h30 às 14h30
almoço: 14h30 às 16h00

Cursos de 2 Dias (12h):
8h30 às 14h30
almoço: 14h30 às 16h00

Os cursos que disponibilizamos dispõem de todos os meios necessários para atualizar e transmitir conhecimentos 
sobre a conceção, montagem, manutenção e rotulagem de instalações de climatização e produção de água quente 
sanitária. Temos as melhores condições para o receber e proporcionar o contacto com as novas gerações de 
aparelhos.

Faça a sua inscrição online em:
https://www.baxi.pt/area-profissional/formacao

Em alternativa, envie-nos cópia assinada do Boletim de 
Inscrição que encontra neste Programa, devidamente 
preenchido por e-mail para:
formacao.pt@baxi.pt

ou carta para:
BAXI - Sistemas de Aquecimento, Unip., Lda.
Apartado 737
2416-905 LEIRIA

A sociedade em que vivemos, altamente tecnológica e competitiva, exige um esforço constante de inovação e 
atualização. Ainda mais quando se trata de um setor, onde questões como a sustentabilidade  ambiental e a 
eficiência energética centram a atenção, e adquirem redobrada importância com a aplicação dos Regulamentos 
Europeus de Conceção Ecológica dos produtos que consomem energia (ErP) e de Rotulagem Energética.



MÉDIOS E GRANDES
SISTEMAS 
SOLARES TÉRMICOS
Duração 1 Dia

Datas disponíveis  01 julho / 11 novembro

Objetivos:

 

Produtos relacionados: 

Conteúdos: 

Parte teórica: 

Parte prática: 

06

Objetivos:

Produtos relacionados: 
• Bombas de calor BC ACS iR290 NOVIDADE
• Bombas de calor BC ACS
• Solar Easy BC ACS
• Solar Easy PV BC ACS

AEROTERMIA
- BOMBAS DE CALOR AQS

Duração 1 Dia 03- BOMBAS DE CALOR AQS03- BOMBAS DE CALOR AQS13

Dimensionamento de sistema solar para produção de AQS em 
drain back e sistema pressurizado. Vantagens e requisitos de 
instalação de cada sistema. Contacto com os vários produtos da 
gama.

• Sistemas DB 15S  (drain back pequenas e médias instalações) 
• Sistemas DB 40S/50/100/150 (drain back grandes instalações)
• Coletores solares SOL 200/200H/250/250H/250 ECO
• Complementos e acessórios para instalações solares

Dimensionar os vários componentes que constituem uma 
instalação solar térmica BAXI, de média e grande dimensão.
Diferenciar as vantagens e requisitos de instalação de sistemas 
em drain back e em circulação forçada.

Identificar requisitos básicos de instalação de bombas de calor 
domésticas para produção de água quente sanitária (AQS) em 
habitações unifamiliares.

Análise das necessidades; Dimensionamento do campo de 
coletores, acumulação, permutadores de calor, circuladores 
vasos de expansão e diâmetros da tubagem do circuito primá-
rio; Escolha do sistema de apoio; Legislação; Proteção antile-
gionela.

BAXI
CONNECT

Duração 1 Dia

Datas disponíveis  02 junho

Objetivos:

 

Produtos relacionados: 

Conteúdos: 

Parte teórica: 

Parte prática: 

05
Instalação, emparelhamento e configuração mediante uso de 
simuladores e aplicações.

• Termóstatos ambiente cablados TXM
• Termóstatos ambiente sem fios RXM
• Módulo Wi-Fi controlo ar condicionado TXAC

Identificar requisitos de instalação e executar procedimentos de 
ligação e configuração de termóstatos ambiente modulantes 
Wi-Fi que permitem a monitorização e controlo de instalações de 
climatização através da Internet.

Conceitos básicos de redes Wi-Fi e IoT.
Apresentação e funcionalidades dos termóstatos.

Conteúdos: 

Parte teórica: 
Conceitos de produção de AQS instantânea e por acumulação. 
Sistemas de produção de AQS de alta e baixa potência, a média 
e alta temperatura. Requisitos básicos de instalação de bombas 
de calor BC ACS. Interligação frigorífica de unidades do tipo 
split. Controlo da produção de AQS: definição de prioridades. 
Proteção antilegionela.
Legislação; Normativa ErP e outras normas e regulamentos 
aplicáveis.

Parte prática:
Contacto com os vários modelos de bombas de calor BC ACS. 
Arranque e regulação. Procedimentos de manutenção preventiva.

Datas disponíveis  10 maio / 28 junho / 18 outubro / 18 novembro



mentos fotovoltaicos em sala prática; Ensaio prático sobre o efeito 

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA
- AUTOCONSUMO
Duração 1 Dia

Objetivos:
 

Identificar os conceitos de produção em autoconsumo, entrega à 
rede elétrica e sistemas autónomos. Executar procedimentos de 
instalação, arranque e manutenção de sistemas fotovoltaicos BAXI. 

Produtos relacionados:  

Conteúdos: 

 

 

09ENERGIA SOLAR09ENERGIA SOLAR

- AUTOCONSUMO09- AUTOCONSUMO

AEROTERMIA - 
BOMBAS DE CALOR 
TIPO SPLIT
Duração 1 Dia

Duração 1 Dia

Objetivos: 
Distinguir os princípios de funcionamento dos diversos tipos de 
emissores de calor e identificar os seus requisitos básicos de ins-
talação. Dimensionar emissores de calor  BAXI. 

Produtos relacionados: 

Conteúdos: 

 

Parte prática:

 

PAVIMENTO RADIANTE 
E VENTILOCONVETORES14dos14dos di14div14ve14er14rsos14sos tipos14tipos de 14de 

PAVIMENTO RADIANTE 14PAVIMENTO RADIANTE 
E VENTILOCONVETORES14E VENTILOCONVETORES

AEROTERMIA - 
BOMBAS DE CALOR 
MONOBLOCO
Duração 1 Dia

Objetivos: 
Identificar bombas de calor monobloco para aquecimento/arrefeci-
mento e produção de AQS e respetivos requisitos básicos de insta-
lação; executar procedimentos de arranque e manutenção de bom- 
bas de calor monobloco BAXI. Conhecer esquemas de interligação 
de bombas de calor monobloco com sistemas convencionais de   
aquecimento e produção de AQS.

Produtos relacionados: 
 

Conteúdos: 

 

 

02OR 02OR 

r02ra02a a02aque02queci02cimen02ment02to/02o/ar02arr02re02ef02fec02eci-02i-01OR 01OR 

Datas disponíveis  22 abril / 20 maio / 14 outubro / 15 novembro

Datas disponíveis  28 abril / 24 maio / 06 julho / 25 outubro

Datas disponíveis  29 abril / 25 maio / 07 julho / 26 outubro

Objetivos: 
Identificar requisitos básicos de instalação, conhecer procedi-
mentos de interligação frigorífica entre as unidades exterior e in-
terior de uma bomba de calor. Executar procedimentos de arran-
que e manutenção de bombas de calor tipo split BAXI. 

Produtos relacionados: 
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-

Parte teórica:
Pavimento Radiante: Princípio de funcionamento; Regulação; 
Apresentação da gama; Dimensionamento; Requisitos de Instala-
ção. Ventiloconvetores: Dimensionamento. Requisitos de instala-
ção. Radiadores:  Dimensionamento. Adequação de instalações 
existentes ao funcionamento  a  baixa  temperatura.

NOVIDADE
NOVIDADE
NOVIDADE

NOVIDADE
NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

Conteúdos: 
Parte teórica:
Bombas de calor para aquecimento/arrefecimento e produção de 
AQS: Princípio de funcionamento; Fluidos frigorigéneos; Caracterís-
ticas técnicas da gama; Dimensionamento; Depósitos de inércia e de 
AQS; Regulação de instalações; Programação; Sistemas e serviços 
BAXI; Termóstatos ambiente Wi-Fi (TXM); Adequação de instalações 
de aquecimento existentes para implementação de bombas de 
calor; Sistemas híbridos; Normativa ErP e outras normas e regula-
mentos aplicáveis.

Parte prática:
Colocação em funcionamento, programação, controlo por termóstato 
ambiente modulante Wi-Fi (TXM), interligação com outros geradores 
de calor e manutenção.   

Parte prática:
Colocação em funcionamento, programação, controlo, interligação 
com outros geradores de calor e manutenção.

• Módulo Solar Monocristalino 365 Wp                     NOVIDADE
• Kits Fotón (inclui Solar PV Box)
• Solar Easy PV
• Solar Easy PV BC ACS
• Sistemas Solares Híbridos fotovoltaico e térmico PV SLIM
• Sistemas Híbridos fotovoltaico e bomba de calor

• Produtos para instalações de Pavimento Radiante
(painel isolante sistema autofixação)
• Ventiloconvetores
• Emissores de calor estáticos: radiadores, painéis convetores
• Radiadores elétricos Wi-Fi (ALEC)

Parte teórica: 
Princípio de funcionamento e características técnicas das 
bombas de calor monobloco de baixa e média potência;  Dimen-
sionamento; Depósitos de inércia e de AQS; Regulação das 
instalações e programação. Adequação de instalações 
existentes para implementação de bombas de calor em substi-
tuição e em apoio. Normativa ErP e outras normas e regula-
mentos aplicáveis.

Parte teórica: Funcionamento de uma célula fotovoltaica; Tipos de 
células fotovoltaicas; Corrente elétrica DC e AC; Orientação e 
inclinação dos módulos fotovoltaicos; Enquadramento do regime 
aplicável ao autoconsumo de energia renovável.  
 
Parte prática:
Contacto com equipamentos fotovoltaicos em aula prática, ensaio 
prático sobre o efeito do sombreamento em módulos fotovoltai-
cos; Ligação e arranque de sistema em Autoconsumo. 

Contacto com os vários produtos da gama. Controlo por termósta-
to ambiente modulante  Wi-Fi (TXM).

• Platinum BC Smart iR32
• Platinum BC Mural iR32
• Platinum BC Integra iR32
• Platinum BC V200 iR32
• Platinum BC iMax
• Platinum BC iPlus / iPlus Hybrid
• Platinum BC iPlus V200 / V200 Hybrid / V200 Integra

• Platinum BC Plus Monobloc
• Platinum BC Monobloc Média Potência PBM2-i
• Platinum BC Monobloc Média Potência PBMC-i

Datas disponíveis  31 maio / 05 julho



NOVIDADE
NOVIDADE 

Conteúdos: 
Parte teórica: 
Combustíveis sólidos; Combustão; Ventilação e evacuação dos 
produtos da combustão. Características técnicas dos aparelhos 
a biomassa. Componentes; Sistemas de regulação. Esquemas 
de princípio de instalações a biomassa e interligação com insta-
lações existentes. Soluções híbridas a biomassa BAXI. Normas e 
regulamentos aplicáveis. 

Parte prática:
Componentes; Montagem; Arranque e regulação; Análise da 
combustão; Manutenção; Reparação.

AR CONDICIONADO 
E VENTILAÇÃO
Duração 2 Dias 04AR CONDICIONADO 04AR CONDICIONADO 

Objetivos:

 

Produtos relacionados: 
Ar condicionado:
• QUILAK (Monosplit)
• ANORI (Monosplit e Multisplit)
• NANUK (Condutas, Cassete, Chão-Teto)

Ventilação:
• Sistemas com recuperação de calor SILA: 

RCV 300, RCT 200, RCT MINI
• Sistemas simples SILA SF H

Conteúdos:
Parte teórica: 

Parte prática: 

CALDEIRAS 
DOMÉSTICAS A GÁS
Duração 2 Dias
Objetivos:

 

Produtos relacionados: 
• Platinum iPlus     NOVIDADE
• Platinum Plus
• Platinum Compact ECO
• Neodens Plus ECO
• Neodens Lite      NOVIDADE
• Victoria Plus ECOx

 

 

06ÁS06ÁS
CALDEIRAS E GRUPOS
TÉRMICOS DOMÉSTICOS 
A GASÓLEO
Duração 1 Dia

Objetivos:

 
Reconhecer os conceitos condensação e eficiência energética. 
Identificar os requisitos básicos de instalação e executar procedi-
mentos de arranque e manutenção de caldeiras domésticas con-
vencionais e de condensação a gasóleo BAXI. 

Produtos relacionados: 
• Argenta Condens 
• Argenta Eco
• Lidia EM Eco
• Gavina Plus Eco

Conteúdos:
Parte teórica:
Apresentação da gama; Princípios da condensação; Características 
dos combustíveis líquidos; Combustão; Instalação de aparelhos de 
gasóleo; Queimadores de gasóleo; Sistemas de regulação: 
Apresentação dos diferentes sistemas e acessórios, e a sua interli-
gação; Normativa ErP e outras normas e regulamentos aplicáveis. 

Parte prática: 
Componentes; Montagem; Arranque e Regulação; Controlo por 
termóstato ambiente modulante Wi-Fi (TXM/RXM); Análise da 
combustão; Manutenção; Reparação; Substituição de boquilhas.

Ar condicionado: Identificar requisitos básicos de instalação e 
conhecer procedimentos de interligação frigorífica entre unidades 
exteriores e interiores de um aparelho de ar condicionado. Execu-
tar procedimentos de arranque e manutenção de aparelhos de ar 
condicionado BAXI. Ventilação: Identificar requisitos básicos de 
instalação. Executar procedimentos de arranque e manutenção de 
sistemas de ventilação simples e com recuperação de calor BAXI.

08ALDEIRAS E GRUPOS08ALDEIRAS E GRUPOS
TÉRMICOS DOMÉSTICOS 08TÉRMICOS DOMÉSTICOS 

ALDEIRAS E GRUPOS
TÉRMICOS DOMÉSTICOS 

ALDEIRAS E GRUPOS08ALDEIRAS E GRUPOS
TÉRMICOS DOMÉSTICOS 

ALDEIRAS E GRUPOS

ondensação08ondensação e08e eficiência08eficiência ene08ener08rgéti08gétic08ca. 08a. 

Datas disponíveis  21 junho / 04 novembro
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GERADORES DE 
CALOR A 
BIOMASSA
Duração 1 Dia 10Objetivos:

 

Identificar os requisitos básicos de instalação e executar procedi-
mentos de arranque e manutenção de geradores de calor a bio-
massa BAXI. 

Produtos relacionados: 
Caldeiras a biomassa: 
•  CBP MATIC (péletes)
•  CBP COMPACT (péletes)
•  P30 (biomassa não lenhosa)  
Salamandras a péletes :
•  CORAL e ALAE (água) 
•  ELBA e NERTA (ar) 
Recuperadores de Calor a lenha: 
• SERBAL ECO e ALBIZIA ECO  (água)
• ARIZONA ECO e CEIBA ECO (ar)

 

Ar condicionado: Princípio de funcionamento; Características 
técnicas da gama; Dimensionamento; Regulação; Controlo Wi-Fi 
(TXAC); Ferramentas específicas; Normativa ErP e outras 
normas e regulamentos aplicáveis. Ventilação: Princípio de 
funcionamento; Características técnicas da gama; Regulação.

Colocação em funcionamento de aparelhos de ar condicionado e de 
ventilação; Regulação; Operações de manutenção.

Reconhecer os conceitos condensação e eficiência energética. 
Identificar os requisitos básicos de instalação e executar procedimentos 
de arranque e manutenção de caldeiras domésticas a gás BAXI.

Conteúdos: 
Parte teórica: 
Apresentação da gama; Permutadores de calor em aço inoxidável e 
em alumínio-silício; Princípios da condensação; Características dos
combustíveis gasosos; Combustão; Instalação de aparelhos de gás;
Características técnicas; Componentes; Eficiência energética com 
caldeiras de condensação BAXI: Reguladores climáticos; Legislação; 
Normativa ErP e outras normas e regulamentos aplicáveis.

Parte prática: 
Componentes; Montagem; Arranque e Regulação; Controlo por
termóstato ambiente modulante Wi-Fi (TXM/RXM); Análise da
combustão; Manutenção; Reparação.

Datas disponíveis 26-27 abril / 26-27 maio / 23-24 novembro

Datas disponíveis  03-04 maio / 07-08 junho / 08-09 novembroDatas disponíveis  28 outubro / 30 novembro



Duração 1 Dia

Objetivos:
 Identificar os requisitos básicos de instalação e executar procedi-

mentos de arranque e manutenção de um sistema solar térmico 
doméstico BAXI.

Produtos relacionados: 

Conteúdos: 
Parte teórica: 

Parte prática:
Contacto com os vários produtos da gama solar BAXI em sala prá
tica; Abordagem teórico-prática dos vários passos na montagem 
dos sistemas solares em termossifão e circulação forçada; Lava-

-

gem, enchimento, purga e regulação de sistemas em termossi- 
fão e circulação forçada. Manutenção de sistemas solares térmi-
cos domésticos: fatores críticos e verificações de controlo. 

Datas disponíveis  17 maio / 14 junho / 12 julho / 21 outubro

MANUTENÇÃO 
GERAL DE PRODUTOS 
DE AQUECIMENTO E AQS  

CALDEIRAS E BOMBAS
DE CALOR DE MÉDIA
E GRANDE POTÊNCIA

INSTALAÇÃO DE  
SOLUÇÕES SOLARES 
TÉRMICAS DOMÉSTICAS  

Duração 2 Dias
Objetivos: 
Reconhecer os conceitos de manutenção curativa, preventiva e 
preditiva. Reconhecer as necessidades e executar procedimentos 
de manutenção preventiva próprios das instalações de 
aquecimento e produção de AQS. 

Produtos relacionados: 
• Instalações de aquecimento e produção de AQS em geral

Conteúdos: 

Parte teórica: 
Combustão e combustíveis: 
Características.
Tipo de geradores de calor:

 
Convencionais / Baixa temperatura / Condensação.
Rendimentos e eficiência energética:

 
Rendimento instantâneo e rendimento sazonal; Regulação das 
instalações de aquecimento.
Circuladores modulantes

: 
Características técnicas e dimensionamento. 
Depósitos acumuladores:

 
Apresentação da gama, procedimentos de manutenção preventiva. 
Válvulas de zona e misturadoras: Montagem, interligação elétrica. 
Elementos de segurança de uma instalação de aquecimento:

 
Características técnicas e periodicidade de manutenção preven-
tiva. Características do fluido primário e secundário numa insta-
lação de aquecimento e produção de AQS. 
Problemas nas instalações:

 
Avarias e soluções.
Parte prática:

 

Caldeiras e queimadores a gás e gasóleo; Componentes de uma 
instalação de aquecimento e modo de funcionamento; Reparação 
e manutenção preventiva das instalações de aquecimento; Análise 
de combustão.

 

Grupos Modulares de Condensação a Gás para Exterior:

 
 

12OS 12OS 
O E 12O E A12AQS  12QS  

Duração 2 Dias
Objetivos:
Identificar os requisitos básicos de instalação e funcionamento dos 
geradores de calor BAXI de média e grande potência (bombas de 
calor e caldeiras). Conhecer esquemas de interligação de caldeiras 
e bombas de calor de média e grande potência.

 

 

11C11CAS  11AS  CAS  C11CAS  C
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Parte teórica:

Apresentação da gama de caldeiras de média e grande potência. 
Apresentação da gama de bombas de calor, destinadas a edifícios 
de serviços. Identificar os requisitos básicos de instalação, funcio-
namento e manutenção dos geradores de calor BAXI de média e 
grande potência.
Conceção de sistemas híbridos (esquemas hidráulicos de funcio-
namento). Integração dos geradores de calor com sistemas de 
Gestão Técnica Centralizada (GTC). Bombas de calor BAXI: 
Apresentação da gama, requisitos de funcionamento e dimensio-
namento.

Parte prática:
Ajuste e regulação de caldeiras de condensação a gás; Transfor-
mações de gás; Análise de combustão; Manutenção dos gerado-
res de calor.

• Bios Plus
• EcoTherm Plus WGB
• Power HT Plus
• EuroCondens SGB 

Produtos Relacionados:  

Caldeiras de Condensação a Gás: 

• GMB Plus (Bios Plus)
• GME (EuroCondens SGB)
Bombas de Calor Monobloco de Média Potência (<50kW):
• PBM2-i e PBMC-i

Bombas de Calor e Chillers de Alta Potência (<200kW):
• BHP2-i, BHP2 e BHP2-P
• BCH2-i e BCH2

• Solar Easy DB
• Solar Easy PR PEP
• Solar Easy AQS PEP e AQS SLIM PEP
• Solar AQS Inox                                                              NOVIDADE
• Sistemas Termossifão STS BP (baixo perfil)
• Sistemas Termossifão STS (sistema convencional)
• Solar Easy BC AQS
• Solar Easy AQS, Aquecimento e Piscina
• Kit PV SLIM (solar térmico + solar fotovoltaico)
• Coletores solares planos SOL, SLIM e SLIM PV
• Coletores solares tubos de vácuo AR16 e AR24      NOVIDADE

Datas disponíveis  12-13 outubro

Datas disponíveis  22-23 junho

07
CALDEIRAS E BOMBAS

07
CALDEIRAS E BOMBAS
DE CALOR DE MÉDIA07DE CALOR DE MÉDIA
E GRANDE POTÊNCIA07E GRANDE POTÊNCIA

Identificar os requisitos básicos de instalação e funcionamento dos 07Identificar os requisitos básicos de instalação e funcionamento dos 

Requisitos básicos para uma instalação solar doméstica. 
Sistemas autónomos em circulação natural (termossifão) e em 
circulação forçada (drainback e pressurizado). 
Proteção da corrosão por ânodo de sacrifício e por proteção 
eletrónica permanente (PEP). Interligação com sistemas de 
apoio. Normativa ErP e outras normas e regulamentos aplicáveis.



BOLETIM DE INSCRIÇÃO  (em alternativa poderá realizar a sua inscrição online em https://www.baxi.pt/area-profissional/formacao)

Assistente

Empresa solicitante

Nome Completo*

Telemóvel Assistente*

       Técnico Instalação e Manutenção                       Comercial                       Formador/Docente                       Projetista                     Outro

NIF Assistente*

Nome Empresa*

Cód. Postal* - Localidade*

NIF Empresa* E-mail Empresa*

Cursos Datas pretendidas

11 Instalação de Soluções Solares Térmicas Domésticas

13 Médios e Grandes Sistemas Solares Térmicos

09 Energia Solar Fotovoltaica - Autoconsumo

02 Aerotermia - Bombas de Calor Monobloco

01 Aerotermia - Bombas de Calor Tipo Split

14 Pavimento Radiante e Ventiloconvetores

06 Caldeiras Domésticas a Gás

08 Caldeiras e Grupos Térmicos Domésticos a Gasóleo

12 Manutenção Geral de Produtos de Aquecimento e AQS

07 Caldeiras e Bombas de Calor de Média e Grande Potência

03 Aerotermia - Bombas de Calor AQS

10 Geradores de Calor a Biomassa

07

A Empresa Solicitante é a Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais recolhidos neste Boletim de Inscrição e garante que tem o consentimento do Titular para 
comunicar estes dados à BAXI  - SISTEMAS DE AQUECIMENTO, UNIPESSOAL, LDA. (BAXI). Mais declara que exerce atividade profissional relacionada com o projeto, 
comercialização, instalação e/ou manutenção de instalações de climatização. A BAXI, pela sua parte, informa que estes dados serão tratados em conformidade com 
o disposto na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução do Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de Abril de 2016 (“RGPD”), com a finalidade de gerir a 
solicitação de informação e/ou a inscrição nas suas formações, e serão conservados enquanto exista um interesse mútuo para manter a finalidade do tratamento e, 
quando já não sejam necessários para tais finalidades, serão eliminados com as medidas de segurança adequadas para garantir a pseudonimização dos dados ou a 
destruição total dos mesmos. Não se comunicarão os dados a terceiros, salvo exista obrigação legal de o fazer.
Também se informa que a qualquer momento o Titular pode exercer os direitos de acesso, retificação, portabilidade e eliminação dos seus dados e os de limitação e 
oposição ao seu tratamento, dirigindo-se a Baxi  - Sistemas de Aquecimento, Unipessoal, Lda., Apartado 52287, 1721-501 Lisboa ou endereço de correio eletrónico 
dpo@baxi.pt, ou pode ainda exercer também o direito de reclamação à autoridade de controlo em www.cnpd.pt.

Data:      Assinatura:

04 Ar Condicionado e Ventilação

05 BAXI Connect

* Todos os campos são obrigatórios. Os NIF da empresa e do formando destinam-se exclusivamente a controlo interno da BAXI.
Cerca de 2 semanas antes da data pretendida, a BAXI entrará em contacto com a Empresa solicitante por email a informar da disponibilida-
de de vaga. Para confirmar que aceita, deverá proceder conforme solicitado no referido email.
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