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SOBRE A APIP 
Constituída em 1975, sucedendo ao então Grémio 

Nacional dos Industriais de Composição e 

Transformação de Matérias Plásticas, que datava 

de maio de 1957, a Associação Portuguesa da 

Indústria de Plásticos (APIP) constitui a associação 

de referência do setor dos plásticos em Portugal. 

 

A APIP tem como missão promover e apoiar a 

Indústria de Plásticos através de ações que 

possam contribuir para o seu 

desenvolvimento e progresso técnico, 

económico e social, em conciliação com a 

preservação do ambiente. 

A APIP defende uma abordagem 

ambientalmente consciente e responsável, 

através de práticas mais sustentáveis, 

promovendo aplicações e produtos de 

plástico cada vez mais sustentáveis, em linha 

com os desígnios da economia circular, onde 

a Investigação & Desenvolvimento e Inovação 

desempenham um papel fulcral. 
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APIP | ENTIDADE 
FORMADORA 
Na era da economia do conhecimento, a 

formação desempenha um lugar cimeiro. É 

através dela que as empresas e os 

colaboradores se valorizam. Neste sentido, a 

APIP tem como um dos seus principais objetivos 

a divulgação, dinamização e organização de 

ações de formação dirigidas aos profissionais do 

Setor. 

 

A APIP tem como missão promover a formação 

e o aperfeiçoamento, contribuindo assim para a 

organização racional de trabalho e para a 

qualidade das relações humanas nas empresas. 

A APIP é entidade formadora certificada desde 

maio de 2021. 
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OFERTA FORMATIVA 

Economia Circular e Sustentabilidade Ambiental dos Plásticos 
OBJETIVOS GERAIS 

Adquirir conhecimentos fundamentais sobre os 
conceitos, políticas e estratégias para a 
circularidade dos plásticos. Identificar os 
desafios, oportunidades e formas de melhorar a 
circularidade e sustentabilidade ambiental dos 
plásticos, capazes de contribuírem para a 
eficiência dos recursos, reciclabilidade e 
valorização dos resíduos de plástico. 

 

 

 

FORMADOR 

 

Nuno Aguiar 

 

 

DURAÇÃO 

8 Horas (9h -1 8h) 

 

 

DATA 

18 de janeiro de 2023 

 

 

LOCAL 

APIP – Associação Portuguesa da Indústria de 

Plásticos 

 

 
 

INVESTIMENTO 

Associados (1.ª Inscrição): Gratuito 

Associados (restantes inscrições): 40 € + IVA 

Não Associados: 80 € + IVA 

file:///C:/Users/nunolopes/Desktop/Nuno%20Aguiar1.png
https://goo.gl/maps/9BShemY1JhmVReBT7
https://goo.gl/maps/9BShemY1JhmVReBT7
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Legislação Laboral 
OBJETIVOS GERAIS 

Identificar os diferentes tipos de contratos de 
trabalho e saber quando aplicar cada um deles 
em função de diferentes realidades. 
Comparar o contrato de trabalho e o contrato 
de prestação de serviços. 
Explicar o regime geral de férias. 
Descrever quais os procedimentos em matéria 
de faltas. 
Identificar as especificidades das diferentes 
modalidades de cessação do contrato de 
trabalho. 
Enumerar as principais características da 
retribuição e os aspetos essenciais para realizar 
o processamento salarial. 
 
 

FORMADOR 

 

Sílvia Carreira 

 

 

DURAÇÃO 

8 Horas (9h -1 8h) 

 

 

DATA 

25 de janeiro de 2023 

26 de abril de 2023 

 

 

LOCAL 

APIP – Associação Portuguesa da Indústria de 

Plásticos 

 

 
 

INVESTIMENTO 

Associados (1.ª Inscrição): Gratuito 

Associados (restantes inscrições): 40 € + IVA 

Não Associados: 80 € + IVA 

file:///C:/Users/nunolopes/Desktop/Silvia%20Carreira.png
https://goo.gl/maps/9BShemY1JhmVReBT7
https://goo.gl/maps/9BShemY1JhmVReBT7
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Power BI 

OBJETIVOS GERAIS 

Dotar os formandos de conhecimentos teóricos 
e práticos de nível inicial/intermédio sobre o 
funcionamento do Power BI Desktop, Power BI 
Service e Power BI Mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMADOR 

 

Paulo Costa 

 

 

DURAÇÃO 

24 Horas, distribuídas por 8 dias, com sessões 

de 3 horas cada (14h30 – 17h30) 

 

 

DATAS 

31 de janeiro, 6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27 de fevereiro 

2023 

29 e 31 de março, 3, 5, 10, 12, 17 e 19 de abril de 

2023 

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de maio de 2023 

 

 

ONLINE 

 

 

 
 

INVESTIMENTO 

Associados: 160 € + IVA 

Não Associados: 300 € + IVA 

https://apip.sharepoint.com/sites/Fileserver/Documentos%20Partilhados/Em%20Construcao/FORMAÇÃO/APIP/Formação/APIP/Paulo%20Costa.png
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MS Excel 
OBJETIVOS GERAIS 

Dotar os formandos de conhecimentos teóricos 
e capacidades técnicas e práticas, para a 
realização de tarefas complexas de calculo e 
analise de dados utilizando o MS Excel. Aplicar 
correta e eficientemente as principais funções 
de Excel, necessárias no dia a dia. Assim como, 
utilizar o Power Query para realizar o processo 
de ETL com diferentes fontes de dados. 
 
 
 
 
 
 
 

FORMADOR 

 

Paulo Costa 

 

 

DURAÇÃO 

18 Horas, distribuídas por 6 dias, com sessões 

de 3 horas cada (14h30 – 17h30) 

 

 

DATAS 

27 e 29 de junho, 4, 6, 11 e 13 de julho 2023 

 

 

ONLINE 

 

 

 
 

INVESTIMENTO 

Associados: 120 € + IVA 

Não Associados: 220 € + IVA 

https://apip.sharepoint.com/sites/Fileserver/Documentos%20Partilhados/Em%20Construcao/FORMAÇÃO/APIP/Formação/APIP/Paulo%20Costa.png
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CONDIÇÕES 

• Viabilização dos cursos sujeita a quórum mínimo de formandos; 

• Certificados de Formação Profissional emitidos na plataforma SIGO; 

• Para assegurar a presença na ação de formação, é necessário o preenchimento da ficha de 

inscrição; 

• Manifestações de interesse e solicitação de informações adicionais, deverão ser endereçadas a 

formacao@apip.pt ou através do seguinte contacto telefónico: +351 213 150 633. 

file:///C:/Users/nunolopes/APIP/Fileserver%20-%20Documentos/5.%20SERVIÇOS/5.1.FORMAÇÃO/5.1.3.OFERTA%20FORMATIVA/FORMAÇÃO%202022/POWER%20BI/Ficha%20de%20inscricao.docx
file:///C:/Users/nunolopes/APIP/Fileserver%20-%20Documentos/5.%20SERVIÇOS/5.1.FORMAÇÃO/5.1.3.OFERTA%20FORMATIVA/FORMAÇÃO%202022/POWER%20BI/Ficha%20de%20inscricao.docx
mailto:formacao@apip.pt


 

 


