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O CENTRO DE FORMAÇÃO | Intercâmbios, aprendizagem e conhecimentos

A SOPRACADEMY E A SUA MISSÃO
SOPRACADEMY é a
academia da Soprema cuja
missão é formar especialistas
profissionais nos sistemas de
construção mais inovadores e
eficientes para cada situação
de obra. A SOPRACADEMY
é a resposta da Soprema
à nossa preocupação pela
qualidade na construção.

Na SOPRACADEMY formamos profissionais do sector da construção que desejam
adquirir ou atualizar as suas competências técnicas nas áreas de impermeabilização,
isolamento térmico e acústico e drenagem.
Os nossos cursos são concebidos pelos melhores profissionais do mercado, de modo
a garantir o ensino das técnicas mais atualizadas, de acordo com as regras de boas
práticas para cada produto/material.
As ações de formação são compostas por partes teóricas e práticas, realizadas online e
presencialmente.
O centro de formação da SOPRACADEMY está localizado na Póvoa de Santa Iria
(a 20 kms de Lisboa), dispondo de:
 Sala de conferência.
 Espaço de demonstração com todos os materiais necessários para simular diferentes
situações de obra.

CURSOS
A SOPRACADEMY oferece uma vasta gama de cursos de formação adaptados ao perfil,
nível e necessidades de cada aluno. A nossa oferta de formação irá aumentar os seus
conhecimentos e competências, iremos ajudá-lo nos seus projetos e iremos partilhar o
nosso know-how.
Para além do nosso catálogo de cursos, oferecemos a possibilidade de realizar cursos à
medida, de acordo com as necessidades do aluno.
Todos os cursos de formação são certificados.

INSTALADORES
Aperfeiçoe a sua aplicação
em obra com os melhores
instaladores do mercado e
obtenha a sua certificação.
Junte-se à SOPRACADEMY!

Tem uma empresa ou é um instalador? Descubra os cursos de formação em impermeabilização e isolamento
SOPRACADEMY, criados para satisfazer as suas expectativas e transmitir o nosso know-how.

INFORMAÇÃO

SOPREMIUM

Curso de iniciação aos princípios básicos de impermeabilização e isolamento. Adquirirá todos os conhecimentos fundamentais
para começar no mundo do trabalho.
Curso destinado a: principiantes sem experiência de instalação.
Requisitos: não é necessária experiência.
Este curso irá proporcionar-lhe:
•
•
•
•

Bases para frequentar o curso SOPREMIUM PLUS
Certificado de participação SOPREMIUM
Aconselhamento técnico personalizado
Garantia de produtos Soprema até 10 anos

Duração: 5 - 10 horas
Qualificação: certificado de participação.

CURSOS
Introdução a sistemas de impermeabilização de piscinas com membrana armada de PVC-P (FIP.01.PT)
Introdução aos sistemas de impermeabilização com membranas betuminosas (FIB.01.PT)
Introdução aos sistemas de isolamento ao ruído de impacto (FIA.01b.PT)
Introdução aos sistemas de isolamento ao ruído aéreo (FIA.01a.PT)
Nota: A oferta formativa de cursos da Sopracademy é dinâmica pelo que recomendamos que consulte regularmente o nosso site.

INSTALADORES
Aprenda com formação teórica
online adaptada aos seus
conhecimentos.
Junte-se à SOPRACADEMY!

INFORMAÇÃO

SOPREMIUM PLUS

Este curso está concebido para instaladores experientes. Ajudá-lo-á a atualizar os seus conhecimentos na instalação dos
sistemas de impermeabilização e isolamentos da SOPREMA e possibilita a homologação de instaladores e empresas.
Curso destinado a: empresas de instalação ou aplicadores experientes.
Requisitos: experiência mínima de 2 anos com produtos SOPREMA ou ter concluído o curso SOPREMIUM.
Este curso irá proporcionar-lhe:
•
•
•
•
•
•

Licença de instalador SOPREMA
Empresa homologada pela SOPREMA
Garantia de produtos e sistemas até 15 anos
Bases para frequentar o curso SOPREMIUM EXPERT
Aconselhamento técnico personalizado em obra
Inclusão na nossa base de dados de instaladores homologados

Duração: 15 - 20 horas
Qualificação: Instalador homologado Soprema ou empresa homologada SOPREMA (quando 50% dos instaladores em formação concluir o curso).

CURSOS
Domínio dos sistemas de impermeabilização com membranas betuminosas (FIB.02.PT)
Domínio dos sistemas de impermeabilização com membranas sintéticas para piscinas (FIP.02.PT)
Soluções de isolamento acústico para obra nova e reabilitação (FIA.02.PT)
Nota: A oferta formativa de cursos da Sopracademy é dinâmica pelo que recomendamos que consulte regularmente o nosso site.

INSTALADORES
Prática com os melhores
instaladores do mercado.
Junte-se à SOPRACADEMY!

INFORMAÇÃO

SOPREMIUM EXPERT

Formação que o tornará num especialista em grandes projetos, satisfazendo as mais altas exigências requeridas para este tipo
de obras com soluções inovadoras e únicas.
Curso destinado a: empresas especializadas na realização de grandes projetos com soluções únicas.
Requisitos: experiência mínima de 5 anos com sistemas SOPREMA e aprovação no curso SOPREMIUM PLUS.
Este curso irá proporcionar-lhe:
•
•
•
•
•
•

Empresa homologada especialista pelo SOPREMA
Garantia de produtos e instalação de sistemas até 20 anos
Qualificação mais elevada da SOPRACADEMY
Aconselhamento técnico personalizado em projeto e obra
Inclusão na nossa base de dados de instaladores homologados especialistas
Prescrição conjunta

Duração: 15 - 20 horas
Qualificação: Empresa homologada especialista com garantia de aplicação SOPREMA (quando 50% dos instaladores em
formação concluir o curso).

CURSOS
Domínio dos sistemas de impermeabilização com membranas sintéticas (FIS.03.PT)
Nota: A oferta formativa de cursos da Sopracademy é dinâmica pelo que recomendamos que consulte regularmente o nosso site.

DISTRIBUIDORES
Ofereça o melhor serviço aos
seus clientes. Conheça tudo
sobre soluções construtivas.
Junte-se à SOPRACADEMY!

Trabalha num armazém de construção? Descubra o catálogo dos cursos de formação SOPRACADEMY adaptados às suas
necessidades e melhore os seus conhecimentos sobre os produtos das gamas SOPREMA.

INFORMAÇÃO
Estes cursos foram concebidos especialmente para os nossos clientes distribuidores, com o objetivo de alargar os
seus conhecimentos sobre os nossos produtos e a sua aplicação. Realizam-se tanto nas instalações do cliente, sob a
forma de demonstrações, como nos centros da SOPRACADEMY.
Estão também incluídos cursos relacionados com marketing e vendas, para que os nossos clientes possam melhorar os seus
conhecimentos nestas áreas.
Curso destinado a: distribuidores (empresas e particulares) de materiais de construção
Requisitos: não é necessária experiência.
Este curso irá proporcionar-lhe:
•
•
•
•

Conhecimentos técnicos dos produtos
Ferramentas de venda
Aconselhamento técnico personalizado
Garantia de produtos Soprema até 10 anos*

* produtos selecionados e aplicados em conformidade com indicação do fabricante

Duração: 5 - 10 horas
Qualificação: certificado de participação.

CURSOS
Sistemas de isolamento ao ruído aéreo (FDA.01a.PT)
Sistemas de isolamento ao ruído de impacto (FDA.01b.PT)
Impermeabilização betuminosa - Membranas e sistemas (FDB.01.PT)
Nota: A oferta formativa de cursos da Sopracademy é dinâmica pelo que recomendamos que consulte regularmente o nosso site.

PROJETISTAS
Conheça as soluções
construtivas mais inovadoras e
sustentáveis
Junte-se à experiência
SOPRACADEMY!

Trabalha numa gabinete de arquitetura ou de engenheraria? Descubra a gama de cursos de formação SOPRACADEMY adaptados às suas necessidades e todas as possibilidades oferecidas pelo SOPREMA para os seus projetos.

INFORMAÇÃO
Estes cursos de formação foram especialmente concebidos para projetistas.
O nosso foco são os sistemas e soluções construtivas de alta performance e durabilidade que contribuam para
uma edificação sustentável e energeticamente eficiente. Soluções COOL ROOF com elevado índice de reflectância,
soluções DTOX, soluções para energias renováveis, soluções de isolamento térmico SOPRA XPS, soluções de
controlo e retenção de água integradas em sistemas de coberturas e fachadas verdes.
Curso destinado a: projetistas
Requisitos: não é necessária experiência.
Este curso irá proporcionar-lhe:
• Conhecimentos técnicos
• Conhecimento de soluções construtivas inovadoras e sustentáveis
• Aconselhamento técnico personalizado
Duração: 5 - 10 horas
Qualificação: certificado de participação.

CURSOS
Como carregar e desenhar modelos digitais? Objeto BIM (Revit) (FPBIM.01.PT)
Soluções para coberturas verdes (FPV.01.PT)
Projeto de impermeabilização (FPI.01.PT)
Nota: A oferta formativa de cursos da Sopracademy é dinâmica pelo que recomendamos que consulte regularmente o nosso site.

www.soprema.pt
info@soprema.pt

PERSONAL TECH - ADVISOR
Aconselhamento técnico personalizado

1. Seleccione o serviço

2. Escolha a data, hora
e o especialista na sua zona

3. Confirme a sua reserva

RESERVE O SEU CONSULTOR ONLINE!

e-mail: sopracademy@soprema.pt

SOPREMA, S.A.
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B
2090-242 Alpiarça
fevereiro+ 2022
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SOPREMA
ao seu dispor

