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Centro Zaragoza (CZ) é o Instituto de investigação de 
veículos, propriedade de 19 entidades seguradoras, que 
representam aproximadamente 65% dos prémios do 
seguro automóvel em Espanha e mais de 30% em 
Portugal. 
Os objectivos fundamentais do CENTRO ZARAGOZA 
são: "A investigação na gestão e controlo dos danos 
materiais, assim como na prevenção dos danos físicos, 
dentro do seguro automóvel, e o fomento de iniciativas 
para a melhoria da Segurança Rodoviária". 
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O CZ apresenta a sua oferta formativa 2015 

No Instituto de Investigación sobre vehículos, S.A., mais conhecido como CENTRO 
ZARAGOZA, trabalhamos, entre outras ações, para oferecer os cursos de formação que 
todos os profissionais, relacionados com a reparação dos veículos e com a segurança viária, 
demandam. 

 Fruto das sugestões obtidas dos mais de 28.000 profissionais que se formaram no 
CENTRO ZARAGOZA e da nossa experiência em matéria de formação, o CENTRO ZARAGOZA 
apresenta o seu novo e totalmente atualizado PROGRAMA DE CURSOS ABERTOS DE 
FORMAÇÃO, programados para o 1º semestre de 2015. 

 Ao todo, foram programados 46 cursos de formação em modalidade presencial e 12 
cursos em modalidade on-line, dentro das diferentes áreas: “Reconstrução de acidentes de 
viação”, “Gestão e Organização da oficina”, “Avaliação de Danos Materiais de veículos 
sinistrados”, ”Reparação de carroçaria de veículos”, “Pintura do veículo”, “Motocicletas”,  
“Veículo Industrial”, “Veículo Elétrico e Híbrido”, “Eletromecânica”, “Marketing e 
RRHH”,”Estações ITV” e “Segurança Viária”. 

 Na nossa página web www.centro-zaragoza.com, encontrará informação mais 
pormenorizada de cada uma das ações formativas que colocamos à disposição de todos os 
profissionais do setor, para este primeiro semestre de 2015. 

 O CENTRO ZARAGOZA, além do seu plano de cursos abertos presenciais programados, 
oferece a possibilidade de projetar e dar cursos “à medida” das necessidades formativas dos 
profissionais das empresas do setor, bem como formação On-line através do seu CAMPUS CZ. 

 

 


