
O Plano de Oferta Formativa (POF) 

do Insti tuto Ricardo Jorge para 2018 

apresenta um conjunto de iniciat ivas 

de formação, divulgação e atualização 

científ ica nas várias áreas de especia-

l idade do Instituto: a l imentação e nu-

tr ição, doenças infeciosas, genética 

humana, epidemiologia, saúde ambien-

tal e promoção da saúde e prevenção 

de doenças não transmissíveis. 

 

 

Saiba mais em 

http://formext.insa.pt/ 









































Neste módulo os participantes irão adquirir e melhorar conhecimentos sobre o agente físico ambiente térmico na 

vertente de ambientes térmicos moderados (ISO 7730:2005). São estudados casos de conforto térmico em espa-

ços interiores (local de trabalho ou lazer), aplicando as metodologias de medição dos diferentes parâmetros, avali-

ação e interpretação dos resultados 

Visa familiarizar os participantes com os princípios essenciais relacionados com a iluminação e o ambiente lumi-

noso e promover competências teóricas e práticas no domínio da medição e da avaliação de níveis de iluminância 

em postos de trabalho no interior de edifícios.



O Instituto Ricardo Jorge desenvolve ainda outras iniciativas de formação tais como:  

Formação em contexto de trabalho laboratorial (FCTL) 

Traduzem-se em experiências de aprendizagem em contexto real de trabalho nos departamentos técnico-

científicos do Instituto. A FCTL decorre sob a supervisão de profissionais altamente especializados e de 

acordo com um plano de aprendizagem individualizado. Para profissionais e estudantes das áreas da Saúde.  

 

Ações de formação “à medida”  

Podem adotar formatos vários sendo os cursos os mais comuns. São desenhadas por solicitação de 

entidades que desejam ver promovidas nos seus colaboradores competências específicas nos domínios da 

especialidade do Instituto Ricardo Jorge.  

Inscrições |  informações 

Área da Oferta Formativa: 

T: 217 508 133/42 

F: 217 508 132 

formamais@insa.min-saude.pt 

http://formext.insa.pt 
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