CIRCULAR N.º 27/2011
ASSUNTO: PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - FORMAÇÃO
- SENTIDOS DINÂMICOS - Sobreiro Duarte, Ld.ª

DATA: 1 de Abril de 2011

Caros Colegas:

Contribuinte n.º 500032270
Sede: Av. da Liberdade, 166-2.º – 1250-146 LISBOA
Tel.: 21 321 13 60
Fax: 21 321 13 68
E-mail: adipageral@mail.telepac.pt

ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ALIMENTARES - ADIPA

SECTOR: Económico / Transportes

Na sequência do que informámos na circular n.º 26/2011, de 31 de Março, vimos dar-vos
conhecimento de que estabelecemos um novo protocolo de colaboração com vista a que as
empresas nossas associadas possam dar resposta às suas necessidades no que respeita à
matéria da formação dos seus colaboradores. Trata-se da empresa certificada pelo IMTT
SENTIDOS DINÂMICOS - Sobreiro Duarte, Ld.ª
Objectivos: permitir o acesso e frequência às empresas associadas da ADIPA a todo o tipo
de acções na área da formação que a Sobreiro Duarte, Ld.ª disponibiliza no mercado.
Condições: redução de 15% sobre o preço de tabela aos associados da ADIPA que
recorram aos serviços que a Sobreiro Duarte, Ld.ª presta nas diversas áreas da formação e
que fazem parte da sua actividade.
As diversas funcionalidades desenvolvidas pela referida entidade enquadram as seguintes
vertentes, o que não obsta a que possam ser equacionadas outras face às necessidades
específicas de cada empresa associada:
AREA
Formação Inicial Comum - Certificado de Aptidão de Motorista (CAM) Novo
Formação Inicial Acelerada - Certificado de Aptidão de Motorista (CAM) Novo
Formação Contínua - Certificado de Aptidão de Motorista (CAM) Novo
Gestão de Tempos de Condução e Repouso / Tacógrafos
Condução Defensiva / Eco-Condução
Prevenção de Riscos Profissionais dos Motoristas
Segurança na Operação de Empilhadores
Técnicas de Socorrismo
Comunicação e Relacionamento Interpessoal
Técnicas de Coaching *
Liderança, Motivação e Gestão de Equipas
Gestão de Conflitos
Atendimento ao Cliente
Técnicas de Vendas
Exames Psicotécnicos para Condutores

HORAS
280
140
35
8
4
8
12
8
8
8
8
8
8
8

* Consiste num processo de desenvolvimento das habilidades naturais dos profissionais em que uma pessoa
ajuda a outra a atingir as metas pelo auto-conhecimento e consciencialização sobre a própria responsabilidade
no crescimento profissional.

Os referidos serviços terão lugar em instalações próprias da Sobreiro Duarte, Ld.ª, cuja
localização a seguir indicamos:
Póvoa de Varzim e Matosinhos; Oliveira do Bairro; Cantanhede e Figueira da Foz; Castelo
Branco e Sertã; Leiria, Juncal, Caldas da Rainha e Óbidos; Santarém, Coruche e Benavente;
Alenquer e Torres Vedras; Borba; e Barreiro.

Admitimos que qualquer empresa associada que só por si assegure o número mínimo de
formandos para cada acção possa beneficiar do facto de as mesmas se poderem vir a
realizar nas suas próprias instalações.
Mais uma vez manifestamos o nosso desejo de que, deste modo, possamos contribuir para o
desenvolvimento das acções de formação dos trabalhadores ao vosso serviço no que
respeita, quer à aplicação das imposições legais (por exemplo, o certificado de aptidão para
motoristas), quer ao nível da maior exigência que a cada dia se impõe a cada empresa a fim
de assegurar o seu melhor desempenho entre as demais suas concorrentes.
Ficamos, como de hábito, totalmente disponíveis para prestar quaisquer esclarecimentos que
entendam necessários bastando, para o efeito, que nos contactem por simples telefonema.

Com as melhores saudações associativas.

A DIRECÇÃO

