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Missão

Valores

A
Norma‑Açores,
Sociedade
de
Estudos
e
Apoio
ao
Desenvolvimento Regional, S.A.
(“NORMAAÇORES”)
tem
por
missão prestar um serviço de
qualidade em conformidade com
os requisitos dos Clientes.

A credibilidade e confiança
são valores inestimáveis para a

Ética

Eficiência

Empresa.

Qualidade

Os três vetores essenciais com que nos guiamos

Certificação
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A NORMAAÇORES encontra-se certificada no âmbito do Sistema de Gestão
da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho, segundo os requisitos
respetivamente da NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e NP ISO
45001:2019.
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A NORMAAÇORES é Entidade Formadora Certificada (Portaria nº 851/2010
de 6 de setembro e Resolução do Governo nº 100/2012 de 29 de junho) pela
Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional (Certificado nº 11
de 14-10-2013) nas seguintes áreas:

090
140
222
340
341
344
345
346
347
380
482
522
541
582
729
761
812
840
851
862

3

Desenvolvimento Pessoal
Formação de Professores/Formadores e Ciências da Educação
Línguas e Literaturas Estrangeiras
Ciências Empresariais
Comércio
Contabilidade e Fiscalidade
Gestão e Administração
Secretariado e Trabalho Administrativo
Enquadramento na Organização / Empresa
Direito
Informática na ótica do utilizador
Eletricidade e Energia
Indústrias Alimentares
Construção Civil e Engenharia Civil
Saúde – Programas não classificados noutra área de formação
Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Turismo e Lazer
Serviços de Transporte
Tecnologia de Proteção do Ambiente
Segurança e Higiene no Trabalho
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A NORMAAÇORES possui um vasto portefólio de
cursos, disponibilizando soluções integradas em
todas as áreas formativas essenciais ao sucesso
das empresas e dos profissionais.

Atenta à regulamentação
de
determinadas
atividades
profissionais, a NORMAAÇORES
investe na realização de Cursos de
Qualificação e respetiva Renovação,
mantendo também a realização
de Cursos na modalidade de
atualização e aperfeiçoamento,
direcionada a ativos empregados,
englobando
áreas
técnicas
diversificadas e contribuindo para

a melhoria do desempenho das
empresas através da valorização
dos seus colaboradores. Realiza
igualmente formação para ativos
desempregados,
promovendo
a aquisição de competências
enquanto fator facilitador da sua
(re)integração no mercado de
trabalho.

Desde 1985:

2 068
Ações de Formação
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31 223
formandos

93 123,75
horas
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Soluções de Formação
Formação
Inter Empresas

Formação
Intra Empresas

Formação
À Medida

A formação inter
empresas permite a
troca de experiências
com colegas de outras
Organizações.

Uma solução de acordo
com as suas necessidades
de formação, nas suas
instalações e nas datas
mais adequadas para a
sua Organização.

Soluções e conteúdos de
formação à medida do
Cliente.

A NORMAAÇORES dá apoio às empresas e entidades na Gestão da
Formação, elaborando Diagnóstico de Necessidades, Conceção de
Planos de Formação, Planeamento, Execução e Avaliação de Ações de
Formação, oferecendo às mesmas projetos de formação customizados,
adaptados à sua área de atividade e às necessidades dos seus quadros.

Na
atividade
de
Formação,
a
NORMAAÇORES
pretende
manter uma cultura vocacionada
para a prestação de serviços
com qualidade, orientada pelo

princípio da melhoria contínua e
dirigida às necessidades dos seus
clientes, tanto individuais como
organizacionais / institucionais.

Serviços na Área da Formação
•
•
•
•
•
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Necessidades de Formação
Clima Social da Empresa
Conceção, Planeamento e Execução de Ações de Formação
Gestão da Formação das Empresas, em Regime de Outsourcing
Cursos e Seminários
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A nossa Equipa

Investimento com Retorno
produtividade

FORMAÇÃO

mais
conhecimento

atualização e
reciclagem de
conhecimentos

Diferenciação
no mercado
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aumento da
facilidade de
inserção
profissional
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Cursos de Atualização de Ativos

Desenvolvimento Pessoal
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Desenvolvimento Pessoal
Análise Comportamental - Mapeamento do Perfil
20 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Capacitar profissionais de RH com ferramentas
Entender como o colaborador se desenvolve, sua forma de trabalhar, motivação e conduta
Eliminar comportamentos improdutivos
Team-Building : aumentar a produtividade efetiva de um grupo de trabalho
Auxiliar profissionais na tomada de decisões
Melhorar relações interpessoais
Alinhar colaboradores com os objetivos da Empresa

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Diretores
dos
Recursos
Humanos,
Coordenadores e Técnicos dos RH.

1. Sistema de Mapeamento de Perfil
Comportamental
2. Gestão
de
Conflitos
e
Perfil
Comportamental
3. Por que precisamos contratar analisando o
Perfil Comportamentas
4. Os 4 Perfis : Comunicador, Executor,
Planificador e Analista
5. Relatório de Pefil Comportamental
6. Validação
7. Perfil Profissional

Coaching como Ferramenta de
Desenvolvimento Profissional

14 horas

Objetivos

Destinatários

• Definir o Estado Desejado
• Identificar os princípios fundamentais
para trabalhar com metas e objetivos
• Aplicar o Modelo SMART para definição de
objetivos

Indivíduos que procuram mudanças tanto a
nível profissional como pessoal.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

O que é Coaching
Princípios básicos e pressupostos de um processo de Coaching
Contextos que benificiam com a aplicação de processos de Coaching
Identificação do Estado atual :
• Mapeamento do Perfil comportamental
• Que resultados estou a atingir enquanto profissional?
• Que comportamentos adoto para atingir estes resultados?
• Que estados emocionais despoletam esses comportamentos e como me sinto nos contextos em
que os resultados são produzidos?
• Se não estou satisfeito com todos ou parte dos resultados que atinjo, que outros gostaria de
alcançar?

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Coaching como Ferramenta de
Gestão de Mudança Pessoal

12 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender o coaching como ferramenta
de facilitação da mudança
• Alinhar os objetivos pessoais com os
restantes
• Compreender o sentido da mudança
• Implementar planos de ação conducentes
à mudança

Indivíduos que pretendam facilitar a
implementação da mudança na sua vida
pessoal.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mudança: a variável mais constante da vida
Conceito de satisfação pessoal e valores
Crenças limitantes e crenças potenciadoras
Do “porque” mudar ao “como” mudar
Objetivos SMART
Validação da ecologia dos objetivos
Pequenas atitudes grandes mudanças
Implementação e monitorização da mudança

Coaching como Ferramenta de
Gestão de Mudança Profissional

12 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender o coaching como ferramenta
de facilitação da mudança
• Alinhar os objetivos pessoais com os
objetivos da equipa/organização
• Compreender o sentido da mudança
• Implementar planos de ação conducentes
à mudança

Indivíduos que pretendam facilitar a
implementação da mudança na sua vida
profissional e nas suas equipas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mudança: a variável mais constante da vida
A resistência à mudança
Objetivos SMART
Do “porque” mudar ao “como” mudar
Pequenas atitudes, grandes mudanças
O processo de adesão à mudança
Implementação e monitorização da mudança

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Coaching na Liderança
8 horas

Objetivos

• Desenvolver uma atitude de Coach na relação com a equipa e pares, promotora do desenvolvimento
das competências e da autonomia dos colaboradores, reforçando a sua auto-confiança
• Desenvolver as competências de comunicação e as ferramentas críticas no processo de coaching
• Desenvolver a atitude de liderança inspiradora e a atitude de coach
• Potenciar o processo de auto-qualificação, pela identificação de pontos fortes e de áreas de
melhoria individual, com definição de um Plano de Desenvolvimento Individua

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos com interesse no desenvolvimento
de uma atitude de Coach.

1. Auto-diagnóstico das competências de
coach atitude
2. Os
desafios
da
Liderança
no
enquadramento atual
3. A emergência do líder coach
4. A comunicação na liderança
5. A adequação da ação do coach ao nível de
maturidade do colaborador

Comunicação Presencial, Verbal e Escrita
14 horas

Objetivos

Destinatários

Desenvolver nos participantes capacidade
de comunicar, oralmente e por escrito, de
forma a transmitir uma imagem positiva da
Organização em que trabalham.

Indivíduos que pretendam desenvolver
competências ao nível da comunicação oral
e escrita.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O destinatário e o contexto
Estruturamento do pensamento
Estruturamento do texto
A comunicação escrita
Regras de redação comercial
Caraterísticas dos textos comerciais

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Gestão de Conflitos e Negociação
12 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Desenvolver o conhecimento de si próprio e o seu sentido de responsabilidade
Saber tomar iniciativas de efeito positivo
Compreender as reações dos interlocutores e adequar o seu comportamento
Gerir a sua atuação num meio por vezes agressivo e de conflito
Desenvolver a noção de conflito enquanto oportunidade de promover a mudança, desde que o
conflito seja negociado e resolvido
• Implementar estratégias de gestão de desacordos, em termos de processo comunicacional, de
gestão de conflito e de poder

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos que trabalham em equipa e que
pretendam aperfeiçoar competências ao
nível do relacionamento interpessoal.

1. Os conflitos intrapessoais e os interpessoais
2. Estilos de Comunicação e o seu impacto na
Gestão de Conflitos
3. As estratégias de Gestão de Conflitos
4. A Gestão das Emoções
5. Os Contornos da Negociação

Gestão de Conflitos no Trabalho
12 horas

Objetivos

Destinatários

Identificar tipos de conflitos em ambiente
laboral; desenhar e implementar estratégias
e intervenções para resolução de conflitos.

Indivíduos com interesse em desenvolver
competências de gestão de conflitos no local
de trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Tipos e fontes de conflito
Competências comunicacionais
Competências de deteção de conflitos
Formas de lidar com o conflito
Competências de resolução do conflito

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Gestão de Equipas

12 horas

Objetivos
• Desenvolver as competências de liderança e a capacidade de influência
• Promover a atitude profissional de Coach na relação com pares e colaboradores, implicando-os
no seu próprio desenvolvimento
• Desenvolver nas chefias, o papel de facilitador da mudança e de potenciador do desenvolvimento
profissional de cada colaborador e de cada equipa face aos objetivos organizacionais
• Incentivar o auto-conhecimento e a auto-consciência crítica, num processo de qualificação
pessoal, assente no reconhecimento dos seus pontos fortes e dos aspetos a melhorar e/ou a
potenciar

Destinatários
Chefias e Colaboradores responsáveis pela gestão de equipas de trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Os desafios da Liderança nos novos contextos organizacionais
O processo de Coaching interno: atuação do coach e impacto no coachee
A emergência do Líder Coach: competências diferenciadoras
Os desafios da Liderança nos novos contextos organizacionais
O processo de Coaching interno: atuação do coach e impacto no coachee
A emergência do Líder Coach: competências diferenciadoras
Coaching individual/Liderança Individual: o desenvolvimento das competências dos colaboradores
Coaching de equipa/Liderança de Equipa: desenvolvimento da equipa em processo de melhoria
contínua
9. Gestão do Potencial dos Colaboradores: a retenção de equipas de elevado desempenho
10. Gestão da Motivação: o efeito de contágio
11. Treinar e exercitar a liderança
12. Follow Up

Gestão do Tempo
12 horas

Objetivos
• Desenvolver nos participantes as competências inerentes a uma gestão do tempo eficaz na
consolidação dos objetivos pessoais e profissionais
• Reforçar e desenvolver competências que permitam enquadrar, planear e organizar eficazmente
as atividades/tarefas em função dos objetivos e das prioridades estabelecidas
• Distinguir tarefas importantes e urgentes
• Identificar fatores desperdiçadores do tempo e de reduzida eficácia e rentabilidade
• Proporcionar aos Participantes “ferramentas” que lhes permitam estabelecer prioridades,
hierarquizando tarefas
• Identificar as formas de detetar o stress, desenvolver atitudes, aptidões e capacidades específicas
no domínio do stress e conhecer algumas técnicas integradas de relaxamento

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Interessados em desenvolver competências
inerentes à gestão de tempo eficaz.

1. A Gestão do Tempo
2. O Planeamento do Tempo
3. Definição Pessoal de um Plano Contínuo de
Melhorias: processo de auto-qualificação
4. A Gestão do stress

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Inteligência Emocional e Gestão das Emoções
12 horas

Objetivos
• Reconhecer a importância da Inteligência Emocional no estabelecimento de relações interpessoais
• Tomar consciência das suas competências emocionais
• Explorar o seu potencial emocional para melhorar o seu desempenho e aumentar a satisfação no
trabalho
• Desenvolver as suas competências de Inteligência Emocional

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Chefias e Colaboradores responsáveis pela
gestão de equipas de trabalho.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução
Potencial Emocional Individual
Gestão inteligente das emoções
Gestão das emoções dos outros
O Modelo de Inteligência Emocional
Inteligência Emocional e a Equipa
O Progresso Individual

Intervenção em Neuroeducação
15 horas

Objetivos
• Compreender o diálogo entre a Neurociência, a Educação e a Psicologia e a sua relação com o
processo de aprendizagem e com o comportamento Humano
• Conhecer os mecanismos cerebrais subjacentes à aprendizagem, comportamento, linguagem,
motricidade, entre outros
• Aprender metodologias e técnicas de estimulação neuroeducativas

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Professores,
Educadores
de
Infância,
professores,
ajudantes
de
educação,
profissionais da área de educação, sociólogos,
assistentes sociais, e outros interessados no
tema.

1. Neuroeducação
2. Neuroeducação e as Dificuldades
Aprendizagem
3. Intervenção Neuroeducativa

Voltar ao Índice

de
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Desenvolvimento Pessoal
Intervenção Psicossocial em Situações de Catástrofe,
Crise e Emergência
14 horas

Objetivos
Reconhecer os diferentes acontecimentos passíveis de causar trama, os principais sinais e sintomas
de stresse traumático, bem como as diferentes técnicas de estabilização emocional, utilizadas em
situações de crise e emergência.

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Diretores, Responsáveis de Departamento,
Coordenadores, Técnicos de Segurança e
outros colaboradores que poderão estar
envolvidos em situações de acidente.

1. Situações de crise e emergência
2. Reações psicológicas em situações de
emergência
3. Psicologia convencional vs. Intervenção
psicossocial em crise e emergência
4. Intervenção psicossocial na crise e
emergência
5. Apoio a familiares: procedimento do “dar a
má notícia”

Linguagem Corporal no Trabalho
12 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Compreender o impacto da linguagem corporal nas relações de trabalho
Desenvolver o autoconhecimento
Aprender a ler as reações do próprio corpo
Compreender o impacto da linguagem corporal dos outros sobre nós
Alinhar a linguagem corporal com os objetivos

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos que pretendam compreender e
aperfeiçoar a forma de comunicar e exercer
influência através da linguagem corporal.

1. Primeiras impressões
2. O conceito de linguagem corporal
3. O impacto da linguagem corporal no
processo comunicacional
4. Linguagem corporal em diversos contextos:
entrevistas, reuniões, comunicações em
público
5. Armadilhas sociais
6. Microexpressões e emoções

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Liderar e Gerir Equipas à Distância
12 horas

Objetivos
• Desenvolver a competência de liderança em contexto de trabalho à distância
• Otimizar a competência e a autonomia das equipas em contexto de trabalho à distância
• Trabalhar a comunicação eficaz e eficiente em contexto de trabalho à distância

Destinatários
Chefias e Colaboradores responsáveis pela gestão de equipas em contexto de trabalho à distância.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdução à gestão remota
As competências emocionais do gestor
As ferramentas da assertividade
Desenvolvimento e implementação de plano de ação
A importância da comunicação na gestão remota
Feedback (dar e pedir)
Gestor-coach
Promoção da autonomia e delegação
Reforço e balanço da aprendizagem

Neurocomunicação Aplicada aos Negócios
16 horas

Objetivos

Destinatários

Apresentar a relevância das práticas de
programação de neurocomunicação para
superar as barreiras associadas aos negócios
e promover o sucesso dos mesmos.

Profissionais e indivíduos motivados para a
aprendizagem da neurocomunicação.

Conteúdos Programáticos
1. Princípios básicos do funcionamento do cérebro: como é que os seres humanos tomam decisões
2. Como estimular o cérebro e comunicar com o verdadeiro decisor: o cérebro reptiliano
3. Que fazer para “chegar” ao cérebro reptiliano: detetar o que move a pessoa a tomar uma decisão;
diferenciar da concorrência; tangibilizar o valor; entregar eficazmente a mensagem ao cérebro
reptiliano
4. Histórias e jogos. Porque funcionam na comunicação com o cérebro humano
5. Potenciar a mensagem: captar a atenção; claims memoráveis; uma imagem vale mais que mil
palavras

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Neuroliderança – A Neurociência Aplicada à Liderança
12 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Compreender o alcance da Programação Neurolinguística
Desenvolver a capacidade de identificar e gerir estados emocionais
Identificar as emoções como recursos potenciadores de uma boa liderança
Reunir as competência do líder
Mobilizar os recursos emocionais para cada situação
Desenvolver círculos de excelência
Utilizar as competências emocionais ao exercício da liderança

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Dirigentes, quadros e gestores de equipas
que pretendam desenvolver competências
emocionais de liderança.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consciência emocional
O cérebro que pensa e o cérebro que sente
Neuroplasticidade
As emoções presentes no exercício da
liderança
Funções das emoções
A construção de relações de confiança
O líder como gestor emocional
Comunicação com inteligência emocional

O Líder Coach
12 horas

Objetivos
•
•
•
•

Entender o processo de coaching
Compreender o modo de atuação do coach
Identificar as competências necessárias ao exercício do líder coach
Desenvolver e potenciar competências pessoais e profissionais para um exercício de liderança
alicerçado no coaching

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Dirigentes, quadros e gestores de equipas
que pretendam desenvolver competências
de coaching no exercício de liderança.

1. O processo de coaching
2. As ferramentas do coaching ao serviço do
coach e da organização
3. Relação entre liderança e coaching
4. De chefe a líder e de líder a coach
5. O perfil de competências do líder coach
6. O processo de coaching individual
7. O coaching e o desempenho de equipas
de elevado rendimento

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Resiliência
8 horas

Objetivos
Conhecer comportamentos e práticas facilitadoras na resolução de problemas, na tomada de
decisões e em situações inesperadas.

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos com interesse no desenvolvimento
de capacidades de resiliência.

1. Autodiagnóstico
2. Definição de resiliência
3. Identificação
de
comportamentos
relacionados com resiliência
4. Dimensões da resiliência e sua otimização
5. Gestão de problemas, situações com
resiliência

Resiliência em Equipas de Elevada Performance
Objetivos

8 horas

• Desenvolver a capacidade de resiliência na gestão das dificuldades preservando uma atitude
positiva
• Responder, de modo saudável e produtivo, a circunstâncias de adversidade, acontecimentos
negativos e situações de stress
• Reformular as dificuldades e as experiências de erro em oportunidades de aprendizagem
• Reforçar o auto-controlo na gestão das emoções em situações mais problemáticas
• Potenciar a escuta ativa e a empatia nas relações interpessoais
• Promover a proatividade, a adaptação positiva e a flexibilidade em situações de mudança
• Desenvolver em si próprio as caraterísticas pessoais potenciadoras da resiliência

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos com interesse no desenvolvimento
de capacidades de resiliência.

1. Identiﬁcação e desenvolvimento dos
comportamentos e atitudes caraterísticos
das pessoas mais resilientes
2. Autoprogramação para o sucesso: gestão
da resiliência e da motivação
3. Atitude proativa e assertiva na gestão da
relação interpessoal
4. Os pilares da resiliência no desenvolvimento
pessoal e profissional

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Saber Comunicar para Liderar
14 horas

Objetivos
• Identificar técnicas de comunicação que contribuam para o desenvolvimento das suas
capacidades de liderança
• Identificar traços de personalidade e comportamentos de liderança que incrementem a eficiência
das equipas
• Entender como adaptar a Liderança ao nível de desenvolvimento e competência da Equipa
• Refletir sobre as atitudes e a importância da construção da confiança
• Selecionar métodos e técnicas que motivem as pessoas e as equipas

Destinatários
Indivíduos responsáveis
equipas de trabalho.

Conteúdos Programáticos
pela

gestão

de

1. A importância da Comunicação para o
fortalecimento das relações profissionais
2. A Liderança no contexto profissional
3. Gestão da motivação das pessoas e das
equipas

Técnicas de Apresentação e Falar em Público
12 horas

Objetivos

• Dotar os participantes de instrumentos e técnicas que permitam o planeamento e a execução de
apresentações eficazes
• Capacitar os participantes para realizar apresentações de projetos e conferências
• Desenvolver competências intra e interpessoais
• Promover as competências de comunicação verbal e não verbal

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Formadores, Relações Públicas, Vendedores
e outros colaboradores de empresas que, no
âmbito das suas funções, realizem sessões de
apresentação.

1. Preparação da Apresentação
2. Apresentação em Público
3. Aperfeiçoamento
na
utilização
dos
Recursos Didáticos na Formação e as
novas tecnologias de informação e de
comunicação
4. Apresentação Prática e Simulações

Voltar ao Índice
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Desenvolvimento Pessoal
Técnicas de Comunicação Escrita
10 horas

Objetivos
• Desenvolver competências de comunicação na vertente escrita
• Fornecer instrumentos e técnicas que permitam melhorar a comunicação escrita
• Dar a conhecer documentos padrão através de uma abordagem prática

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos com responsabilidades pela
elaboração de relatórios, estudos, propostas,
emails, comunicações e outros textos
profissionais em geral.

1. Recetores, emissores, canais e meios de
comunicação
2. Boa utilização dos sinais de pontuação
3. Breve incursão pela gramática portuguesa,
incluindo o AO
4. Intencionalidade do discurso
5. Prática

Voltar ao Índice

Línguas e
Literaturas Estrangeiras
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Línguas e Literaturas Estrangeiras
Alemão – Nível I
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar a Língua Alemã em apropriação
progressiva das regras do sistema e do seu
funcionamento
• Interpretar e produzir diferentes tipos de
texto, demonstrando autonomia no uso
das competências discursiva e estratégica

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Alemão – Nível II
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Adquirir fluência na expressão da Língua
Alemã em situações diárias
• Interpretar e produzir diferentes tipos de
texto, demonstrando autonomia no uso
das competências discursiva e estratégica

Indivíduos que pretendam aperfeiçoar
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita do alemão. Os formandos
deverão ter conhecimentos básicos de
“Alemão” ou frequentado formação de
iniciação nesta língua estrangeira.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Voltar ao Índice
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Línguas e Literaturas Estrangeiras
Espanhol
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar a Língua Espanhola em apropriação
progressiva das regras do sistema e do
seu funcionamento, num crescendo de
adequação e fluência
• Interpretar e produzir diferentes tipos de
texto, demonstrando autonomia no uso
das competências discursiva e estratégica

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Espanhol Profissional
50 horas

Objetivos

Destinatários

Desenvolver competências linguísticas em
espanhol em situações de comunicação em
contexto profissional.

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências profissionais ao nível da
compreensão, fala, leitura e escrita da língua
espanhola.
Pressupõe
conhecimentos
básicos de espanhol.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Enquadramento e história da Língua
Vocabulário e comunicação
Funções gramaticais
Enquadramento cultural/profissional

Voltar ao Índice
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Línguas e Literaturas Estrangeiras
Francês – Nível I
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar a Língua Francesa em apropriação
progressiva das regras do sistema e do
seu funcionamento, num crescendo de
adequação e fluência
• Interpretar e produzir diferentes tipos de
texto, demonstrando autonomia no uso
das competências discursiva e estratégica

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Francês – Nível II
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar a Língua Francesa em apropriação
progressiva das regras do sistema e do
seu funcionamento, num crescendo de
adequação e fluência
• Interpretar e produzir diferentes tipos de
texto, demonstrando autonomia no uso
das competências discursiva e estratégica

Indivíduos que pretendam aperfeiçoar
competências ao nível da compreensão,
fala, leitura e escrita. Os formandos deverão
ter conhecimentos básicos de “Francês” ou
frequentado formação de iniciação nesta
língua estrangeira.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Voltar ao Índice
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Línguas e Literaturas Estrangeiras
Inglês – Nível I
50 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar a língua inglesa no nível inicial, ao
nível da compreensão, expressão oral e
escrita.

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Inglês - Nível II
50 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
que lhes permitam comunicar corretamente
em Inglês, utilizando de forma adequada o
vocabulário da língua inglesa.

Indivíduos que pretendam aperfeiçoar
competências ao nível da compreensão,
fala, leitura e escrita. Os formandos deverão
ter conhecimentos básicos de “Inglês” ou
frequentado formação de iniciação nesta
língua estrangeira.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Voltar ao Índice
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Línguas e Literaturas Estrangeiras
Inglês Profissional
50 horas

Objetivos

Destinatários

Este curso pretende que o formando seja
capaz de recorrer à Língua Inglesa de uma
forma profissional e eficaz nos seguintes
contextos:
• Apresentações
• Participação em reuniões
• Comunicação com os clientes
• Escrita
profissional
(correspondência,
relatórios, propostas, etc.)

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências profissionais ao nível da
compreensão, fala, leitura e escrita da língua
inglesa.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Enquadramento e história da Língua
Vocabulário e comunicação
Funções gramaticais
Enquadramento cultural/profissional

Mandarim
60 horas

Objetivos

Destinatários

Habilitar os formandos com os conhecimentos
de leitura e de escrita básica. Transportar os
conhecimentos adquiridos para situações
reais do quotidiano.

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível da compreensão, fala,
leitura e escrita.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento e história da Língua
2. Vocabulário e comunicação
3. Funções gramaticais

Voltar ao Índice

Comércio
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Comércio
Cinco Técnicas de Venda Eficientes para Vender Mais
14 horas

Objetivos

Destinatários

• Preparar o contacto comercial
• Identificar as necessidades e critérios de
decisão do cliente
• Desenvolver a capacidade de persuasão
• Proceder ao tratamento das objeções
• Utilizar técnicas de fecho de venda

Técnicos Comerciais.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

O perfil de competências de um comercial
O planeamento do contacto comercial
Necessidades e motivações de compra
Capacidade de argumentação
Fecho da venda

E-Business
12 horas

Objetivos

Destinatários

• Utilizar os novos meios digitais disponíveis
para a venda de produtos e serviços
• Gerir de forma eficaz a experiência do
consumidor online
• Aproveitar
comercialmente
as
potencialidades das redes sociais

Profissionais que pretendam desenvolver
competências na área do E-business.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Caracterização da “Nova Economia”
A importância do Business Plan
Os sistemas de Informação para os Negócios
Estratégia na era Digital
Novos modelos de Negócio Eletrónico
Marketing e Gestão de Informação
Arquitetura e sistemas de suporte ao e-business
Datawarehousing; Datamining; EIS; CRM
Implantação de Negócios Eletrónicos

Voltar ao Índice
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Comércio
Gestão Comercial e Vendas - Curso Avançado
130 horas

Objetivos

• Compreender a importância da gestão comercial nas Organizações
• Desenvolver competências ao nível da gestão comercial
• Conhecer técnicas e estratégias comerciais que permitam participar com sucesso em processos
de negociação, venda e gestão de clientes, garantindo a satisfação e fidelização dos mesmos
• Integrar ferramentas de comunicação na gestão comercial, promovendo o aumento das vendas

Conteúdos Programáticos

Destinatários
Indivíduos
que
pretendam
competências na área comercial.

adquirir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução à Gestão
Gestão Comercial
Marketing
Gestão Logística
Gestão de Equipas Comerciais
Técnicas de Venda
Comunicação e Negociação

Gestão Comercial e Marketing
Objetivos

30 horas

• Definir, implementar e controlar a estratégia comercial e de marketing da empresa
• Identificar e desenvolver novas oportunidades de negócio, assim como definir e assegurar o
cumprimento de objetivos comerciais
• Definir e coordenar o posicionamento da marca
• Assumir responsabilidades de gestão de vendas e marketing na empresa, fornecendo
conhecimento e habilidades para negociar orçamentos e estratégias de marketing

Destinatários
Gestores e Técnicos Comerciais.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução ao Marketing
2. Elementos Estratégicos em Marketing
3. O Marketing e o Contributo para o Negócio
4. A Organização do Marketing Competências
5. O Processo de Marketing
6. Segmentação; Targeting; Posicionamento
7. A comunicação em Marketing
8. Marketing Mix
9. Técnicas Publicitárias
10. Técnicas de Marketing, Franchising e
Merchandising
11. Planeamento e Gestão de Marketing
12. Marketing de Bens de Grande Consumo
13. Marketing de Serviços
14.Elaboração total do Plano de Marketing

Voltar ao Índice

15. Marketing Internacional
16. Direção Comercial
17. Desenho e Implementação de um Plano
de Vendas
18. Objetivos
19. Planificação da Função Comercial e Perfis
de Competências
20. Fixação dos Objetivos Comerciais
21. Motivação e Desenvolvimento de Equipas
Comerciais
22. Controlo da Atividade Comercial
23. Supervisão e Avaliação de desempenho
24. Auditoria da Eficácia Comercial
25. Casos Práticos
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Comércio
Gestão de Compras e Aprovisionamento
14 horas

Objetivos

Destinatários

Sensibilizar
os
participantes
para
a
importância que uma boa gestão de
compras tem na defesa da rentabilidade da
Organização e dotá-los dos conhecimentos e
competências necessários para fazerem essa
gestão de forma eficaz.

Profissionais com responsabilidades nas
áreas compras, aprovisionamentos e logística.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução
A Cadeia Logística
Qualificação de Fornecedores e Negociação Logística
Gestão de Compras
O Planeamento Logístico

Gestão de Operações e Logística

30 horas

Objetivos

• Reconhecer o papel da logística na organização no contexto da competitividade
• Conhecer as componentes, o funcionamento e a otimização da cadeia de abastecimento
• Gerir um serviço logístico de forma eficaz, através de indicadores de gestão pertinentes e melhorar
o seu desempenho

Destinatários
Quadros da área de logística, compras, gestão de stocks e armazém.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdução à Gestão de Operações
Conceitos e definições de base
Estratégia de Operações e Competitividade
Gestão de Projetos na Gestão de Operações
A gestão do scope
Planeamento do projeto
Controlo do projeto
Gestão da Qualidade Total (TQM)
Especificação da qualidade e custos da
qualidade
10. Six-Sigma
11. Poka-Yoke
12. Consultoria de operações

Voltar ao Índice

13. Cadeia de abastecimento
14.Outsourcing
15. Comércio eletrónico; e-operações
16. Sistemas Just-in-Time e Lean
17. Enterprise Resource Planning (ERP)
18. Material Requirements Planning (MRP)
19. Distribution Requirements Planning (DRP)
20. Gestão de Stocks
21. Gestão da Capacidade
22. Melhoria contínua do desempenho
23. Avaliação do desempenho operacional
24. Noções de planeamento e de controlo
25. Programação e controlo de operações
26. Gestão de materiais
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Comércio
Marketing Digital
12 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer a atualidade e o futuro do
Marketing Digital
• Reconhecer a relevância do Marketing
Digital
• Conhecer as ferramentas e estratégias do
Marketing Digital

Profissionais de
Marketing, profissionais
responsáveis
pela
Comunicação
nas
organizações e outros interessados em obter
conhecimentos nesta área.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução ao Marketing Digital
Fundamentos do Marketing Digital
Estratégia Digital
Plataformas, Sites e Blogs
E-Commerce
Email Marketing
Search Engine Marketing
Social Media Marketing

Técnicas de Negociação Comercial
14 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender e saber aplicar técnicas de
venda e negociação
• Conhecer um modelo eficaz para abordar
os clientes e prospetos: as fases da
negociação
• Desenvolver os mecanismos de persuasão

Colaboradores
Marketing.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução
Estratégias de Negociação
Preparação e condução da Negociação
Táticas na Negociação Comercial
Consciência do seu estilo de Negociação

Voltar ao Índice

das

áreas

Comercial

e
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Comércio
Técnicas de Venda / Merchandising
14 horas

Objetivos

Destinatários

• Dominar técnicas de diagnóstico e
persuasão relacionadas com argumentação
comercial, resposta às objeções e fecho da
venda
• Diagnosticar e conhecer os diferentes
fatores que intervêm na otimização de um
espaço comercial e aplicar as técnicas de
promoção de produtos

Técnicos comerciais, vendedores e delegados
comerciais com experiência de venda e
negociação.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A empresa e as suas necessidades
Uma comunicação de Qualidade
Construção da sua oferta, saber valorizá-la e argumentar
Apresentação e defesa do preço e das condições financeiras
Como responder à objeção
Conclusão da venda
Técnicas de Merchandising

Voltar ao Índice

Contabilidade e Fiscalidade
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Contabilidade e Fiscalidade
Auditoria Contabilística e Financeira
21 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender os princípios e as técnicas
da Auditoria Contabilística e Financeira
• Conhecer e viabilizar o sistema de produção
e de controloda informação contabilística
e financeira

Profissionais
financeira.

da

área

contabilística

e

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

As características da Auditoria
As metodologias e as técnicas da Auditoria Contabilística e Financeira
Formulação de conclusões
A avaliação da qualidade da Auditoria

Contabilidade - Nível I
32 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer as obrigações em matéria de
contabilidade
• Apreender a linguagem contabilística
• Saber apresentar e analisar as principais
rubricas do Balanço
• Saber ler uma Conta de Resultados e
um Balanço em Contabilidade Geral da
Empresa
• Evidenciar a importância da contabilidade
de geral, como fonte de informação dos
acionistas e dos gestores e em relação
ao exterior (Fiscalidade, Bancos, Clientes,
Fornecedores, etc.)

Profissionais da área de Contabilidade e
de Departamentos Financeiros. Outros
profissionais que necessitem de manusear
ou interpretar os resultados de exploração e
de gestão da Empresa.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A importância da Contabilidade na empresa
Os termos contabilísticos
Contabilização de operações simples de compras e vendas
Contabilização dos Gastos com o Pessoal
Interpretação de um Balanço
Interpretação da Demonstração de Resultados
Registo e Classificação de Operações

Voltar ao Índice
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Contabilidade e Fiscalidade
Contabilidade - Nível II
32 horas

Objetivos

Destinatários

• Aumentar as competências profissionais
dos colaboradores dos serviços de
contabilidade e finanças principalmente
nas tarefas mais complexas
• Saber imputar e contabilizar as operações
de
compras,
vendas,
imobilizações,
provisões e ajustamentos
• Fornecer técnicas para saber contabilizar
um exercício económico completo

Profissionais dos serviços de contabilidade
e departamentos financeiros que tenham
frequentado Cursos de Contabilidade Geral
(Nível 1) ou com prática de trabalhos de
contabilidade.

Conteúdos Programáticos

1. Estrutura Conceptual da Contabilidade
2. Tratamento contabilístico e fiscal das operações complexas de compras e vendas
3. Operações ligadas às compras, vendas ou depreciação do ativo fixo tangível (imobilizado
corpóreo)
4. A revalorização do ativo fixo tangível (uso do Justo Valor)
5. Contabilização das operações relativas aos Ativos Intangíveis
6. O mecanismo contabilístico referente aos stocks
7. Imparidades e Provisões
8. As operações de regularização necessárias tendo em vista a especialização dos exercícios
9. Operações de encerramento do exercício

Fiscalidade
32 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender a organização do dispositivo
fiscal português
• Dominar os princípios de base da
fiscalidade
• Compreender os conceitos e as regras e
saber aplicar os códigos do IRS, IRC e IVA

Profissionais
das
áreas
Contabilística e Administrativa.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O Sistema Fiscal Português
Normas Tributárias
Relação Jurídica Tributária
IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
IRC - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado

Voltar ao Índice

Financeira,
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Contabilidade e Fiscalidade
Gestão de Cobranças
12 horas

Objetivos

Destinatários

Potenciar a otimização da área de cobranças
da organização. Tem, ainda, como objetivo
dotar os participantes de conhecimentos e
técnicas que permitam diminuir os atrasos
nos pagamentos.

Profissionais dos serviços de tesouraria,
administrativos e financeiros.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enquadramento – relevância das cobranças
Causas de incumprimento
A cobrança: instrumentos de cobrança, ciclos de cobrança e execução da cobrança
Seguimento dos clientes e estratégias de argumentação
Negociação e resolução de problemas
Gestão de risco

Insolvência e o Processo Especial de Revitalização
16 horas

Objetivos

Destinatários

Desenvolver
conhecimentos
práticos
sobre insolvência e processo especial de
revitalização a profissionais, que não estejam
diretamente relacionados com a área de
direito, e que no âmbito das suas funções
tenham contacto com estas realidades.

Auditores,
gerentes,
subgerentes,
profissionais comerciais e da recuperação de
crédito e outros profissionais com interesse
em desenvolver competências nesta matéria.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento
2. Insolvência
3. Processo Especial de Revitalização

Voltar ao Índice
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Contabilidade e Fiscalidade
Peritagem Contabilística e Fiscal
30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos
relativos à peritagem contabilística e fiscal.

Técnicos Oficiais de Contas; Técnicos das
áreas Financeira e Contabilística.

Conteúdos Programáticos

1. Conceitos: Peritagem Contabilística; Peritagem Fiscal
2. Peritagem e Auditoria
3. Peritagem Contabilística
• Tipologia: Judicial, Extrajudicial e Arbitral
• Peritagem e Avaliação
• A peritagem no Código do Processo Civil (CPC)
• O perito no Tribunal Arbitral
• Metodologia e Normas
• Configuração de exemplos de aplicação
4. Peritagem Fiscal
• Os peritos na Lei Geral Tributária
• Configuração de exemplos de aplicação

Regime de Bens em Circulação
12 horas

Objetivos
Dotar os Formados de conhecimentos sobre:
• Área de processamento e elaboração de
Documentos de Transporte
• Evolução do Regime de Bens em Circulação
com lei
• Situações enquadráveis no Regime de
Bens em Circulação
• Regras de comunicação de documentos
de transporte
• Pontos a reter no novo Regime de Bens em
Circulação

Destinatários

Indivíduos que se dedicam direta ou
indiretamente ou estejam envolvidos em
operações de transporte de bens.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Alterações ao Regime de Bens e Circulação
Situações excluídas do âmbito do Regime de Bens e Circulação
Circunstâncias em que os bens devem estar acompanhados de documentos de transporte
Formas e meios de comunicação à AT dos elementos dos documentos de transporte
Noções elementares de faturação

Voltar ao Índice

Gestão e Administração
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Gestão e Administração
Análise de Investimentos
30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos com conhecimentos
relativos à análise económico-financeira de
investimentos.

Quadros da área financeira e contabilística.
Gestores de empresas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Noções Fundamentais de Análise de Investimentos
Estrutura Concetual de um Projeto de Investimento
Análise da Viabilidade Financeira
Casos Práticos

Avaliação de Empresas
30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos
relativos ao processo de avaliação financeira
de modo que compreendam os problemas
relacionados com os métodos de estimação
do valor de uma empresa ou negócio em
operações de criação, aquisição, cedência ou
fusão.

Técnicos Oficiais de Contas, Técnicos das
áreas Financeira e Contabilística.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução
2. Os distintos contextos e avaliação
3. Parâmetros dos métodos de avaliação
4. Reprocessamento económico comparado das contas
5. Avaliação com base no rendimento
6. Avaliação com base no património
7. Os métodos de avaliação com base no rendimento e património
8. Avaliação por analogia
9. Métodos de avaliação
10. Casos particulares de avaliação
11. As modalidades de transação e o preço final
12. Casos Práticos

Voltar ao Índice
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Gestão e Administração
Balanced Scorecard
14 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de competências
relacionadas com a otimização do Balanced
Scorecard, permitindo relacionar os objetivos,
as iniciativas e os indicadores com a estratégia
da empresa, garantindo o alinhamento das
ações das diferentes áreas organizacionais
em torno do entendimento comum dos
objetivos estratégicos e das metas a atingir.

Responsáveis por Projetos / Gestão de
Balanced Scorecards.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Conceito, Definição da Estratégia da Empresa
Origem, Finalidade e Aplicações de um Balanced Scorecard
Aplicações do Balanced Socrecard na estratégia da empresa
Caso Prático

Controlo de Gestão
14 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer técnicas do controlo de gestão
• Identificar fatores de custo
• Reforçar competências de gestão

Quadros
Superiores
e
Técnicos
que
pretendam adquirir conhecimentos sobre o
controlo de gestão.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A implantação do controlo de gestão numa organização
A análise económica e financeira e o controlo de gestão
As Metodologias tradicionais de controlo de gestão
A Preparação e o controlo dum orçamento de exploração numa PME
Análise de casos
As novas Metodologias de controlo de gestão

Voltar ao Índice
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Gestão e Administração
Finanças para não Financeiros
32 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Familiarizar os formandos com os conceitos contabilísticos e financeiros fundamentais
Avaliar o impacto das decisões quotidianas sobre os resultados globais da empresa
Possibilitar a medição da rentabilidade e interpretar os resultados
Alertar para os problemas financeiros concretos do dia-a-dia e para as possíveis soluções
Proporcionar aos participantes, a aquisição dum conhecimento financeiro indispensável a todos
os elementos com responsabilidades numa empresa
• Melhorar a capacidade negocial com a banca

Destinatários
Empresários, Gestores Financeiros e Gestores de outras áreas operacionais, Quadros Superiores
da empresa, Quadros Médios, Chefias Intermédias, Responsáveis pela área financeira de PMEs,
Contabilistas, Profissionais com responsabilidades ao nível do controlo de gestão e das áreas de
finanças, contabilidade e de gestão.

Conteúdos Programáticos

1. A Informação de Apoio à Gestão
• Balanço
• Demonstração de Resultados
• Principais indicadores de gestão
2. A Análise Financeira
• Causas
das
Necessidades
Financiamento
• Equilíbrio Financeiro duma empresa
• Estratégias de Financiamento
3. A Análise Económica
• A Análise da Rentabilidade

4.
de

5.
6.
7.

• A Análise das Margens do Negócio
• O Ponto Crítico da Empresa (Break Even
Point)
A Análise do Risco empresarial
• A Análise do Risco Operacional
• A Análise do Risco Financeiro
Os Sinais de Alerta, sobre a Saúde
Económica e Financeira da Empresa
A Negociação com a Banca
Análise e Discussão de Casos Reais

Gestão Financeira
30 horas

Objetivos

• Conhecer os principais instrumentos e
metodologias de análise financeira
• Interpretar os principais indicadores de
rendibilidade e indicadores financeiros a
curto e a médio/longo prazo
• Avaliar o risco de negócio

Destinatários

Quadros da área financeira e contabilística;
Gestores de empresas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdução à gestão financeira
Instrumentos da gestão financeira
Métodos e técnicas de análise financeira
Estudo do equilíbrio financeiro
Estudo da rendibilidade
Análise e avaliação do risco
Custo dos capitais
Planeamento financeiro e Orçamentação
Medidas de criação de valor

Voltar ao Índice

10. Operações do ciclo de investimento e de
financiamento
11. Instrumentos de apoio ao investimento
12. Avaliação de projetos de investimento
13. Construção de um projeto de investimento
14.Controlo de Gestão
15. Cobertura de riscos financeiros
16. Casos práticos
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Gestão e Administração
Gestão de Frotas
21 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer os principais conceitos e técnicas
utilizadas para gerir frotas
• Integrar a Gestão de Frotas na cadeia
logística
• Identificar o sistema (e suas partes) de
gestão de frotas
• Relacionar valores, custos e benefícios ao
nível dos transportes
• Analisar e avaliar Sistemas de Transportes
• Integrar a importância das novas
tecnologias e a comunicação na gestão
dos transportes

Profissionais que necessitam de aprender
e/ou desenvolver conhecimentos sobre
Gestão de Frotas, nomeadamente, Quadros
Dirigentes, Chefias Intermédias e Diretas
e Coordenadores e Encarregados de
Departamentos e Serviços de Frotas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão de Frotas e sua Integração nas Cadeias Logísticas
Gestão de Frotas e a sua integração na Cadeia Logística
Gestão de Frotas
Oferta de Transportes
Análise de Avaliação de Sistemas de Transporte
Custos ABC no Transporte de Carga
O futuro das novas tecnologias de comunicação na gestão de transportes

Gestão Técnica de Recursos Humanos
30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos com conhecimentos
acerca de uma gestão eficaz e integrada de
recursos humanos.

Diretores e Técnicos de Recursos Humanos.

Conteúdos Programáticos
1. Visão Sistémica da Empresa
2. Gestão de competências
3. Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos
4. Sistema de Avaliação de Desempenho
5. Gestão de Carreiras
6. Enquadramento legal dos sistemas de remuneração
7. Formação
8. Gestão do clima social e projeto de empresa
9. As modalidades de transação e o preço final
10. Casos Práticos

Voltar ao Índice
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Gestão e Administração
Leitura e Análise de Mapas Contabilísticos e Financeiros
30 horas

Objetivos
Dotar os formandos de competências para:
• Interpretar os saldos intermédios de gestão
• Analisar os documentos financeiros e contabilísticos
• Calcular e analisar os principais rácios de gestão utilizados nos reporting ou nos quadros mensais

Destinatários
Profissionais dos Serviços de Contabilidade e Departamentos Financeiros de empresas ou de
outros departamentos que necessitem de manusear ou interpretar os resultados de exploração e
de gestão da Empresa.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados e respetivo Anexo)
Resultados de uma Empresa e a sua situação financeira
A Rendibilidade dos Capitais: O Efeito de Alavanca
Fluxos Financeiros existentes nas Empresas

Modelos de Controlo de Gestão
21 horas

Objetivos

• Compreender a lógica do procedimento
Orçamental
• Desenvolver
instrumentos
de
acompanhamento
e
controlo
de
realizações
• Aplicar uma metodologia para estabelecer
em Quadro de Indicadores para a Gestão

Destinatários

Quadros
Superiores
e
Técnicos
que
pretendam adquirir conhecimentos acerca
de modelos de controlo de gestão.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Controlo de gestão entre os diversos sistemas de informação da empresa
A lógica do procedimento orçamental
Instrumentos de acompanhamento e de controlo de realizações
Metodologia pertinente de indicadores de gestão, como suporte à tomada de decisões
Estratégia de delegação e descentralização das responsabilidades de gestão

Voltar ao Índice
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Gestão e Administração
Sistemas de Informação de Gestão
30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos
relativos a Sistemas de Informação de Gestão.

Colaboradores da área Financeira e de Gestão.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução aos indicadores de gestão
Quadro de Indicadores de gestão no sistema de gestão da empresa
Quadro de Indicadores um como instrumento essencial da gestão da empresa
Indicadores pertinentes para o Quadro de Indicadores
Indicadores de Gestão
Gestão os Quadros de Indicadores
Os Indicadores chave de Desempenho (Key Performance Indicators)

Voltar ao Índice

Secretariado e
Trabalho Administrativo
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Secretariado e Trabalho Administrativo
Gerir e Tratar Documentos e Informação
14 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos com conhecimentos
acerca de uma gestão eficaz e integrada de
recursos humanos.

Indivíduos que pretendam desenvolver
competências ao nível da gestão documental.

Conteúdos Programáticos
1. Visão Sistémica da Empresa
2. Gestão de competências
3. Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos
4. Sistema de Avaliação de Desempenho
5. Gestão de Carreiras
6. Enquadramento legal dos sistemas de remuneração
7. Formação
8. Gestão do clima social e projeto de empresa
9. As modalidades de transação e o preço final
10. Casos Práticos

Protocolo Empresarial
12 horas

Objetivos
Dotar os participantes dos conhecimentos e comportamentos associados ao Protocolo Empresarial,
bem como sensibilizá-los para a importância das regras base de etiqueta profissional no bom
desempenho das suas funções, nomeadamente:
• Identificar os melhores comportamentos e procedimentos para melhorar a imagem da Empresa
• Dominar regras protocolares e comportamentais ajustadas à situação
• Escolher as formas de correspondência e contacto mais adequado

Destinatários
Diretores e Gestores, Responsáveis de
Relações Públicas, Comunicação, e de
Organização de Eventos, Secretárias e
Assistentes de Direção.

Voltar ao Índice

Conteúdos Programáticos

1. Protocolo e Imagem Empresarial
2. Normas
Protocolares
no
contexto
empresarial
3. Organização de Eventos
4. Resolução de Casos Práticos
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Secretariado e Trabalho Administrativo
Técnicas de Secretariado
12 horas

Objetivos

Destinatários

• Identificar o papel do Secretariado numa
Empresa ou Organização
• Reconhecer as competências necessárias
à assunção de uma função de Secretariado
• Tornar-se
eficaz
numa
função
de
Secretariado
• Promover o auto-conhecimento de modo
a assumir a função com sucesso

Profissionais da área Administrativa e de
Secretariado.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O papel do Secretariado na imagem da Empresa / Organização
As exigências necessárias ao exercício da função
Métodos de Organização em Secretariado
O Atendimento
O Tratamento da Informação oral e escrita
Preparação e Acompanhamento de Reuniões e Viagens
Organização e Gestão do Arquivo
Casos Práticos

Voltar ao Índice

Enquadramento na
Organização / Empresa
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Enquadramento na Organização / Empresa
A Metrologia e sua Aplicação nas Empresas
16 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer os conceitos de metrologia
• Conhecer os sistemas de unidades
• Conhecer conceitos de padrões e cadeias
hierarquizadas
• Gerir Equipamentos de Monitorização e
Medição
• Saber ler os certificados de calibração
• Calcular incertezas

Profissionais, Auditores e Consultores da
área.

Conteúdos Programáticos

1. História da metrologia
2. Sistema português da Qualidade. Subsistema Nacional de metrologia. Conceito de metrologia.
Domínios de atividade. Metrologia científica ou fundamental. Metrologia industrial ou Aplicada.
Metrologia Legal
3. Sistemas de unidades. Unidades de base do SI. Unidades derivadas do SI
4. VIM Vocabulário internacional de metrologia
5. Gestão de equipamento RMM’s. Receção. Identificação. Ficha de equipamento. Confirmação
metrológica. Métodos de revisão dos intervalos de confirmação. Períodos iniciais de calibração
6. Critérios de aceitação versus tolerâncias
7. Certificados de calibração /Relatórios de ensaio. Requisitos de conteúdo de certificados /
Relatórios para laboratórios acreditados

Análise da Satisfação dos Clientes
25 horas

Objetivos

Destinatários

Identificar e aplicar as metodologias de
avaliação da satisfação dos clientes.

Profissionais de empresas que realizem ou
pretendam implementar metodologias de
avaliação da satisfação de clientes.

Conteúdos Programáticos

1. Fontes de Informação relativas ao Cliente
2. Recolha de Dados - Metodologias e Ferramentas
3. Monitorização e Medição da Satisfação dos Clientes

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Atendimento e Orientação para o Cliente
12 horas

Objetivos

• Consciencializar os formandos para a importância do seu desempenho, levando-os a reconhecer
a sua corresponsabilidade na formação de uma imagem positiva da empresa que representam e
na prestação de um serviço de qualidade
• Promover nos formandos o seu auto-diagnóstico, de forma a incentivar o conhecimento de si
próprios, num processo de auto-qualificação, com a identificação, no seu comportamento, dos
aspetos a melhorar e/ou a potenciar
• Potenciar a adoção de uma atitude profissional e de orientação para o cliente na prática real, quer
este seja externo à organização, quer seja um colega de outro serviço

Destinatários
Profissionais que contactem diretamente
com clientes e com o público.

Conteúdos Programáticos

1. A Relação de Atendimento – Intervenientes
2. O Perfil de um Atendedor Competente
3. Competências
Comunicacionais
no
Atendimento
4. A Relação de Atendimento Presencial e
Telefónico – Fases do Processo
5. A Reclamação – Uma oportunidade para
fidelização do cliente
6. O Reforço do Espírito de Equipa
7. Treino Comportamental

Auditorias da Qualidade
40 horas

Objetivos

Dotar os participantes de ferramentas
que lhes permitam realizar Auditorias da
Qualidade (internas ou externas), de acordo
com os requisitos da NP EN ISO 9001.

Destinatários

Profissionais que pretendam certificação
como auditores.

Conteúdos Programáticos
1. Componente Teórica
• Tipos de Auditoria
• Norma ISO 19011
• Fases de uma Auditoria
• Responsabilidades dos coordenadores de
auditoria, auditores e auditados
• Definição, Objectivos e Âmbito de uma
auditoria
• Comportamento e Atitudes

Voltar ao Índice

2. Componente Prática
• Preparação da Auditoria
• Realização da Auditoria
• Elaboração do Relatório de Auditoria
• Apresentação do Relatório de Auditoria
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Enquadramento na Organização / Empresa
Endomarketing e Comunicação Interna
20 horas

Objetivos

Identificar e desenvolver o Endomarketing e
Comunicação Interna.

Destinatários
Indivíduos interessados em desenvolver as
suas competências ao nível do Endomarketing
e da Comunicação Interna.

Conteúdos Programáticos

1. Identidade Corporativa
2. Estratégia
de
Endomarketing
Comunicação Interna
3. Planificação
do
Endomarketing
Comunicação Interna

e
e

Ferramentas de Melhoria Contínua
30 horas

Objetivos

Pretende-se proporcionar aos formandos
conhecimentos que lhes permitam aplicar,
em contexto real de trabalho, ferramentas de
gestão da qualidade com vista à solução de
problemas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagrama de Ishikawa
Diagrama de Pareto
Fluxogramas
Histogramas
Diagramas de dispersão
Controlo estatístico do processo (SPC)
7 tipos de desperdício
5W3H
8D

Voltar ao Índice

Destinatários
Gestão do Topo, Gestores da Qualidade;
Responsáveis da Qualidade e Colaboradores
da área da Qualidade.
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Enquadramento na Organização / Empresa
Ferramentas para Resolução Sistemática de Problemas
8 horas

Objetivos

• Promover aumentos de qualidade e eficiência
• Incrementar a aprendizagem organizacional através da eliminação das causas-raiz, ou seja, dos
problemas efetivos
• Eliminar definitivamente os problemas operacionais através da utilização das ferramentas de
resolução de problemas
• Dominar a resolução participativa de problemas através do desenvolvimento de dinâmicas de
equipas multidisciplinares

Destinatários

Dirigentes e Quadros Superiores; Responsáveis pelo Planeamento, Produção e Operações; Quadros
com responsabilidades.

Conteúdos Programáticos
1. A importância da prática de resolução de problemas para as organizações.
2. Princípios fundamentais da resolução de problemas.
3. Estudo do problema.
4. Correta definição do problema (método 5W2H)
5. Desenvolvimento prático dos 5 Porquês (método 5-Why’s)
6. Construção de diagrama de Ishikawa
7. Técnica avançada de resolução de problemas (método 8D)
8. Breve introdução ao Programa 5S’s e Gestão Visual
9. Dinamização de equipas para melhoria na resoluções de problemas
10. Casos Práticos

Gestão de RMM’s e Cálculo de Incertezas
8 horas

Objetivos
Gestão dos RMM como um requisito da norma ISO 9001 e ferramenta imprescindível para o controlo
da qualidade de qualquer processo ou produto. Análise dos certificados de calibração e o cálculo da
incerteza associada às medições.

Destinatários
Colaboradores direta ou indiretamente
ligados à gestão dos RMM´s.

Voltar ao Índice

Conteúdos Programáticos

1. A Metrologia e documentação aplicável
2. Terminologia metrológica, sistemas de
Unidades
3. Gestão do equipamento
4. Noções Gerais de Cálculo de Incertezas
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Enquadramento na Organização / Empresa
Gestão de Projetos – ISO 21500
35 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar as situações da sua vida profissional em que devem aplicar a Gestão de Projetos
Identificar os fatores críticos do sucesso de um projeto
Definir o perfil ideal dos membros da equipa que necessitam para planear e gerir o projeto
Adotar os procedimentos adequados ao lançamento, gestão e condução do projeto
Elaborar um plano de projeto tendo em conta o nível de risco
Determinar as atividades e os recursos críticos de um projeto
Controlar um projeto apoiando-se no Earned Value Management, (EVM)
Efetuar corretamente o encerramento do projeto
Ter em conta a importância dos diversos fatores humanos na gestão de projetos

Destinatários
Quadros de gestão ou técnicos que estejam, ou venham a estar, envolvidos em projetos, seja como
gestores de projeto ou como membros de equipas de projeto. Quadros superiores que supervisionem
projetos ou que, como gestores, disponibilizem recursos para colaboração em projetos.

Conteúdos Programáticos

1. Os quadros normativos NP ISO 21500 e PMBOK 2012
2. O que é um projeto
3. O fracasso de muitos projetos
4. Os processos da gestão de projetos segundo a NP ISO 21500 e o PMBOK 2012
5. A iniciação do projeto
6. O planeamento do projeto
7. A execução do projeto
8. O controlo do projeto
9. O encerramento do projeto
10. Fatores humanos na gestão de projetos

Gestão da Qualidade
120 horas

Objetivos

• Desenvolver a colaboração na implementação de sistemas de gestão da qualidade
• Promover a melhoria da qualidade, através da utilização das ferramentas da qualidade,
demonstrando um claro domínio das mesmas
• Fazer o tratamento de dados e registos da qualidade, através da aplicação de meios informáticos,
demonstrando um claro domínio das aplicações
• Identificar os objetivos das auditorias
• Identificar as fases de uma auditoria
• Aplicar as bases comportamentais para a auditoria

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Indivíduos que desempenhem ou pretendam
desempenhar funções na área de Qualidade.

Módulo I – Metodologias de implementação
de sistemas de gestão da qualidade
Módulo II – Ferramentas da qualidade
Módulo III – Gestão do risco
Módulo IV – Auditorias ao sistema de gestão
da qualidade

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Gestão de Risco - ISO 31000 e ISO 27005
12 horas

Objetivos

• Compreender o vocabulário, princípios, estrutura e processo de gestão do risco de acordo com as
normas ISO 31000 e ISO 27005
• Desenvolver competências que permitam criar uma cultura de gestão do risco através da
implementação de uma metodologia e de ferramentas de gestão de risco integradas no sistema
de gestão, processos e práticas da organização
• Adquirir conhecimentos para conceber uma estratégia, estruturar, construir e aplicar um plano
de Gestão de Risco nas organizações

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Profissionais da área de Sistemas de Gestão
e profissionais ligados a área da Gestão do
Risco.

1. Introdução e conceitos de gestão de risco
de acordo com a ISO 31000
2. Identificação e análise de riscos
3. Análise de casos práticos

Lean Management
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

12 horas

Reconhecer no Lean Management um novo paradigma
Enumerar os desperdícios da produção e da liderança
Reconhecer a cadeia valor, os processos principais e os processos de suporte
Descrever as principais ferramentas associadas ao Lean Management
Identificar uma estratégia de Melhoria Contínua
Conhecer as fases de implementação e as técnicas utilizadas na aplicação da abordagem Lean
Formular uma estratégia de introdução do pensamento Lean nas suas organizações

Destinatários
Diretores e chefias intermédias; Gestores de Projetos; Responsáveis de Equipa; Gestores de Processo.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Criação de fluxo: jogo de simulação
Identificação do valor acrescentado e dos desperdícios
A cadeia de valor, o VSM - Value Stream Mapping
A mudança rápida de ferramentas - Jogo SMED
TWI e Padrões de trabalho
Criação de uma cultura que pare para pensar e resolver os problemas - os relatórios A3
Estratégia de introdução do pensamento Lean nas Organizações

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Preparar a Entrevista de Seleção
14 horas

Objetivos

Destinatários

•
•
•
•
•

Administradores, Diretores de Empresas e
Gestores. Profissionais de recursos humanos
com intervenção na área de Recrutamento e
Seleção.

Identificar perfis de requisitos
Aprofundar percursos profissionais
Diagnosticar motivações
Conduzir entrevistas de seleção
Interpretar a informação recolhida no
decurso da entrevista

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Requisitos necessários à preparação da entrevista de seleção
Avaliação com recurso à Entrevista
O papel do Entrevistador na gestão da interação
Apresentação dos resultados de forma objetiva e completa
Simulação das entrevistas de Seleção

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
16 horas

Objetivos

Destinatários

Conhecer o atual Regulamento Geral de
Proteção de Dados. Analisar o referido
Regulamento de modo a conhecer as atuais
obrigações estabelecidas pelo mesmo
perspetivando as alterações e aplicações
implicadas nas organizações.

Profissionais com interesse em desenvolver
competências sobre o atual Regulamento
Geral de Proteção de Dados.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Dados pessoais
Tipos de Tratamento de dados pessoais
Registo de dados pessoais
Encarregado da Proteção de Dados
Plano de Ação para implementação e acompanhamento do atual Regulamento Geral de Proteção
de Dados

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Segurança da Informação - ISO / IEC 27001
12 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
relativamente aos requisitos da Norma ISO /
IEC 27001 e sua implementação.

Profissionais da área de Segurança, de
Segurança da Informação, de SI/TI e outros
utilizadores da Norma NP ISO/EIC 27001.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Enquadramento, conceitos e terminologia
Enquadramento legal
Os princípios e requisitos da ISO / IEC 27001
Segurança da Informação e Gestão do Risco

Sistema de Gestão de Organismos de
Inspeção - ISO / IEC 17020

8 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
relativamente aos requisitos da Norma ISO /
IEC 17020.

Inspetores, responsáveis técnicos e outros
utilizadores da norma NP EN ISO/EIC 17020.

Conteúdos Programáticos

1. Introdução
2. Objetivos e campo de aplicação
3. Referências normativas
4. Termos e definições
5. Requisitos gerais
6. Requisitos de estrutura
7. Requisitos dos recursos
8. Requisitos do processo
9. Requisitos do sistema de gestão
10. Anexo A (normativo) - Requisitos de independência para organismos de inspeção
11. Anexo B (normativo) - Elementos opcionais dos relatórios e certificados de inspeção

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Sistemas de Gestão Ambiental - ISO 14001
12 horas

Objetivos

Destinatários

Planear e implementar um SGA de acordo
com o referencial normativo ISO 14001.

Responsáveis,
Gestores,
Diretores,
Coordenadores
e
Operacionais
com
responsabilidades ao nível da Política
Ambiental nas organizações.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Integração da proteção do Ambiente na estratégia da Organização
Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) no contexto da Organização
Os intervenientes e as responsabilidades num SGA
A Norma ISO 14001
Construção e implementação do Sistema de Gestão Ambiental
Gestão do Sistema de Gestão Ambiental

Sistemas de Gestão de Energia - ISO 50001
16 horas

Objetivos

Destinatários

Definir os requisitos para um sistema de
gestão da energia (SGE) que permita às
organizações estabelecer os sistemas e
processos necessários para melhorar o seu
desempenho energético global, incluindo a
utilização, consumo e eficiência energética.

Profissionais com responsabilidades a nível
dos sistemas de qualidade e ambiente
e colaboradores dos quadros superiores
ligados a empresas do setor industrial e de
serviços.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A ISO 50001 e os benefícios do uso da norma para uma organização
Os principais conceitos e abordagens de um sistema de gestão de energia
As principais definições e terminologias da ISO 50001
Resumo breve da legislação da gestão de energia relevante
Fontes de leis e de informações sobre legislação de gestão de energia
Os princípios, processos e as técnicas usadas para avaliar os riscos e a importância destes em
todos os sistemas de gerenciamento de energia
7. Interpretação dos requisitos da especificação dos sistemas de gerenciamento ISO 50001

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Sistemas de Gestão da Qualidade – ISO 9001
12 horas

Objetivos

• Conhecer a estrutura e orientações da
família de Normas ISO 9000
• Compreender as implicações práticas
dos requisitos da Norma ISO 9001 para
implementar um Sistema de Gestão da
Qualidade

Destinatários
Diretores,
Gestores
e
Técnicos
da
Qualidade. Responsáveis pelos projetos de
implementação de Sistemas de Gestão da
Qualidade.

Conteúdos Programáticos
1. Princípios gerais de orientação das Normas ISO 9000
2. Requisitos da Norma ISO 9001
3. As características dos negócios e estratégias da sua organização com os re-quisitos da Norma
ISO 9001
4. Implementação e certificação do SGQ

Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social – SA 8000
12 horas

Objetivos

Destinatários

Abordar a implementação dos requisitos da
responsabilidade social nas organizações
por forma a promover a implicação
no desenvolvimento da sociedade e a
responsabilização social pelos impactos das
suas atividades e decisões.

Profissionais da área da gestão, recursos
humanos, qualidade, ambiente, segurança e
saúde no trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Introdução à Responsabilidade Social
Interpretação dos requisitos da Norma SA 8000
Outras Normas associadas à Responsabilidade Social
Vantagens da implementação e um Sistema de Gestão de Responsabilidade Social

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar - ISO 22000
12 horas

Objetivos

Destinatários

Pretende-se que os formandos compreendam
os requisitos da norma ISO 22000 e sua
aplicação para implementar e acompanhar
de forma eficaz um Sistema de Gestão da
Segurança Alimentar.

Profissionais e prestadores de serviços do
setor alimentar.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requisitos Gerais
Requisitos da Documentação
Responsabilidades da Direção
Planeamento do Sistema da Gestão da Segurança Alimentar
Gestão dos Recursos
Planeamento e Produção de Alimentos Seguros
Validação, Verificação e Melhoria dos Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar

Sistemas de Gestão de IDI – NP 4457
16 horas

Objetivos

Destinatários

Conhecer os requisitos de um sistema de
gestão IDI, ao nível da sua implementação e
controlo (auditoria); Conhecer as ferramentas
associadas à IDI; Identificar o potencial de
integração da gestão da IDI noutros sistemas
de gestão.

Profissionais que pretendam coordenar ou
apoiar a implementação de Sistemas de
Gestão da IDI.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inovação – enquadramento, conceitos, modelos
Instrumento de autodiagnóstico Innovation Scoring
Sistema de gestão de IDI – processos e ferramentas na prática
Norma NP 4457 - requisitos do sistema de gestão da IDI
Norma NP 4458 - requisitos de gestão de projetos de IDI
Auditorias a Sistemas de Gestão da IDI
Certificação de Sistemas de Gestão da IDI

Voltar ao Índice
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Enquadramento na Organização / Empresa
Sistemas de Gestão Integrados:
Qualidade, Ambiente e Segurança
Objetivos

Otimizar a eficácia dos Sistemas de Gestão
implementados através da criação de um
tronco comum e da integração de diferentes
metodologias e instrumentos.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

24 horas

Destinatários
Consultores, Auditores e Quadros Técnicos
que possuam formação e/ou experiência
profissional nas áreas de Qualidade,
Ambiente e Segurança. A frequência neste
Curso pressupõe conhecimentos acerca dos
respetivos referenciais normativos.

Caracterização do contexto de Gestão dos Sistemas da Qualidade, Ambiente e Segurança
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Integração dos Sistemas de Gestão
Implementação de uma estrutura de gestão

Voltar ao Índice

Direito
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Direito
CCP – Código dos Contratos Públicos
14 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes com conhecimentos
sobre o Código dos Contratos Públicos.

Profissionais e indivíduos interessados na
aquisição de conhecimentos sobre o Código
dos Contratos Públicos.

Conteúdos Programáticos

1. Questão prévia
2. Tipos e escolha de procedimentos
3. Tramitação Procedimental
• Regras comuns de tramitação
• Regras especiais de tramitação
4. Regime substantivo dos contratos públicos
5. Regime Sancionatório

Código do Trabalho
14 horas

Objetivos

Destinatários

Conhecer e compreender o impacto das
alterações introduzidas pelo atual código do
trabalho na legislação laboral. Determinar
as consequências práticas e antecipar as
medidas adequadas a uma equilibrada
gestão de recursos humanos.

Diretores de Recursos Humanos. Chefes de
Serviços de Pessoal. Técnicos de Recursos
Humanos. Chefes de Empresa e Diretores
Operacionais que pretendam atualizar-se na
Legislação Laboral.

Conteúdos Programáticos

1. O impacto de 15 alterações e de 11 anos de vigência no Código do Trabalho
2. As medidas de direito laboral em período de pandemia
3. A contratação coletiva e a sua aplicação
4. Direitos e deveres das partes e consequências da sua violação
5. As modalidades de contratos e os seus regimes no Código de Trabalho
6. Modalidades de horário e a flexibilidade de horário
7. O regime das faltas
8. O regime das férias
9. O regime das licenças, em especial o Estatuto da Parentalidade
10. Modalidades de cessação do contrato de trabalho e seus regimes
11. O regime da formação profissional e o Estatuto do Trabalhador Estudante
12. O RGPD no domínio laboral.

Voltar ao Índice
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Direito
Responsabilidade Civil e Criminal por Incumprimento
de Normas de Segurança

8 horas

Objetivos

Destinatários

• Identificar Perigos e Riscos relacionados
com as tarefas dentro de um qualquer
espaço confinado
• Identificar, analisar e selecionar os
equipamentos adequados à função
• Identificar e executar metodologias e
técnicas de Identificação dos perigos e
riscos.
• Saber agir em caso de acidente

Arquitetos, Engenheiros Civis, Donos de obra,
Empreiteiros, Coordenadores de Segurança
e outros profissionais cuja atividade esteja
relacionada com a Segurança na Construção
Civil.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Análise legal das regras de segurança
Abordagem dos diferentes tipos de responsabilidade
Especificidades relativas aos Técnicos de Segurança
Estudo de casos

Voltar ao Índice

Eletricidade e Energia
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Eltricidade e Energia
Eletricidade Elementar
12 horas

Objetivos

Destinatários

Identificar os principais componentes
elétricos, estudar e montar circuitos em
corrente contínua e corrente alternada e
proceder à realização correta de medições.

Mecânicos,
Operadores,
Técnicos
de
Manutenção, Responsáveis Técnicos e todos
os profissionais interessados em conhecer
esta temática.
Pré-Requisitos: Conhecimentos técnicos /
industriais de carácter tecnológico.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Grandezas elétricas
Corrente contínua e a corrente alternada
Diferentes medições com aparelhos de medida
Funcionamento dos diferentes constituintes de um circuito elétricos
Riscos da corrente elétrica

Eletricidade Industrial I
16 horas

Objetivos
• Identificar os principais componentes usados na automação industrial
• Interpretar esquemas elétricos básicos de comando e acionamento
• Conceber e montar circuitos básicos de automação baseados em lógica cablada (com botoneiras,
detetores, sinalizadores, relés e contatores)
• Utilizar aparelhos de medida (multímetro e pinça amperimétrica) para efetuar medições e
diagnóstico de avarias

Destinatários
Técnicos de manutenção, operadores de produção e todos os interessados em desenvolver as suas
competências nestas áreas.

Conteúdos Programáticos

1. Teoria da eletricidade
• Corrente, tensão, resistência e potência elétrica; Corrente alternada (frequência e valor eficaz;
Sistemas de alimentação monofásicos e trifásicos
2. Processos automatizados
• Elementos de comando; Fins-de-curso; Interruptores; Detetores eletrónicos (detetores de
presença indutivos, capacitivos e fotocélulas)
3. Elementos de ação
• Relés; Contatores; Sinalizadores
4. Elementos de proteção
• Fusíveis (proteção contra sobrecargas e curto- circuitos); Relés térmicos / magneto-térmicos
5. Arranque de motores de indução trifásicos
• Interpretação da chapa de características e caixa de ligações; Arranque direto, estrela-triângulo
e inversão do sentido de rotação
6. Elaboração e interpretação de esquemas elétricos, montagem de circuitos simples
7. Diagnóstico de avarias com comandos elétricos

Voltar ao Índice
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Eltricidade e Energia
Eletricidade para não Eletrotécnicos
14 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
sobre conceitos básicos de eletricidade
e, ainda, de princípios gerais sobre o
funcionamento
da
eletricidade
em
instalações, sistemas e equipamentos
elétricos.

Interessados em adquirir ou desenvolver
conhecimentos sobre eletricidade.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Lei fundamentais
Grandezas elétricas
Corrente contínua, alterna e trifásica
Fontes de energia
Dispositivos de corte e de proteção de
pessoas e bens
6. Dispositivos de comando e monitorização

7. Acionamentos elétricos: tipos de arranque
de motores
8. Interpretação de esquemas elétricos
9. Cabos elétricos
10. Riscos e medidas de segurança
11. Regras e recomendações: boas práticas de
instalação
12. Regimes de neutro (TN, TT, IT)

Gestão dos Consumos e Implementação
de Sistemas de Gestão da Energia
32 horas

Objetivos
• Efetuar o levantamento energético a instalações consumidoras de energia
• Definir as redes de monitorização dos consumos energia
• Elaborar indicadores energéticos adequados e analisar os resultados obtidos com vista às práticas
de benchmarking
• Analisar os dados de consumo com base em várias técnicas para uma melhor avaliação das
variáveis que mais influência o consumo de energia
• Definir um plano de monitoring and targeting com vista ao cumprimento dos objetivos de
redução do consumo de energia
• Definir os mecanismos de avaliação de eficiência energética dos sistemas
• Definir as responsabilidades na organização com vista a gestão de energia
• Definir o modelo de comunicação e divulgação de informação (reporting)
• Definir os procedimentos de avaliação e revisão do sistema de gestão de energia implementado
• Definir e implementar um sistema de gestão com base na Norma EN 16001

Destinatários
Chefias e Colaboradores das áreas Técnicas e
de Manutenção.

Voltar ao Índice

Conteúdos Programáticos
1. Análise Energética – Conceitos Base
2. Gestão de Energia – Ferramentas Base
3. Gestão de energia – Monitorização dos
Consumos de Energia
4. Gestão de Energia – Sistemas de Gestão

Indústrias Alimentares
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Indústrias Alimentares
Gestão de Alergénios em Empresas do Setor Alimentar
6 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer a legislação aplicável aos
alergénios
• Identificar os ingredientes potencialmente
alergénios
• Compreender a gestão das contaminações
cruzadas
• Criar, implementar e gerir procedimentos
de gestão de alergénios

Operadores das empresas do setor alimentar
em todas as fases da cadeia alimentar,
sempre que as suas atividades impliquem a
prestação de informações sobre os géneros
alimentícios ao consumidor.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noções gerais sobre alergias e intolerâncias alimentares
Tipos de reações e sintomas
Requisitos legais relativos a alergénicos e intolerâncias alimentares
Processos de produção, rastreabilidade e ferramentas para gestão do risco de alergénicos
Implementação de procedimentos baseados no Sistema HACCP
Boas práticas de produção
Casos práticos

Gestão de Segurança Alimentar
100 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Identificar os perigos de contaminação no setor alimentar
Reconhecer as principais tecnologias de conservação/preservação alimentar
Reconhecer os princípios gerais de higiene alimentar
Identificar e aplicar os princípios de limpeza, desinfeção e higiene
Reconhecer a legislação aplicada ao setor alimentar e os princípios do HACCP
Identificar o processo de implementação e avaliação do sistema HACCP

Destinatários
Indivíduos que exerçam ou pretendam vir a
exercer funções na área alimentar.

Voltar ao Índice

Conteúdos Programáticos

1. Tecnologia Alimentar
2. Noções de HACCP (Hazard Analysis
Critical and Control Points)
3. Implementação e Avaliação do Sistema
HACCP
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Indústrias Alimentares
HACCP
20 horas

Objetivos

Destinatários

Dar cumprimento à legislação em vigor. Todos
os operadores do setor alimentar devem criar,
aplicar e manter um processo ou processos
permanentes baseados no sistema HACCP e
o pessoal que manuseia os alimentos deverá
ter instrução e/ou formação em matéria de
higiene dos géneros alimentícios.

Profissionais
responsáveis
pelo
manuseamento e preparação de alimentos:
cozinha, restaurante, bar, economato, etc.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Enquadramento Legal
Programa de Pré-Requisitos para a implementação do sistema HACCP
Noções Gerais de Microbiologia Alimentar
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Rotulagem de Géneros Alimentícios
7 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos e
ferramentas que lhes permitam desenvolver
e verificar a conformidade da rotulagem com
os requisitos legais.

Quadros médios e superiores de empresas
do sector alimentar das áreas da qualidade,
desenvolvimento, marketing, compras, etc.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O que se entende por rotulagem de géneros alimentícios
Regulamento (CE) nº1169/2011
Menções obrigatórias
Forma de apresentação das menções obrigatórias
Informação nutricional
Alegações nutricionais
Exercícios práticos com diversos tipos de produtos

Voltar ao Índice

Construção Civil e
Engenharia Civil
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Construção Civil e Engenharia Civil
Compactação de Solos e Enrocamentos
32 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conhecer alguma bibliografia que pode potenciar os níveis de conhecimento sobre o tema
Evidenciar a abrangência, transversalidade e importância do tema, na engenharia civil
Saber reportar o tema a outros âmbitos da engenharia
Saber interpretar a curva granulométrica
Conhecer a importância da curva granulométrica nas classificações internacionais
Saber extrair da curva granulométrica indicadores importantes em diversos campos da
engenharia civil
Saber interpretar a os limites de consistência de Atterberg
Conhecer a importância dos limites para as classificações internacionais
Saber extrair dos limites de consistência indicadores importantes em diversos campos da
engenharia civil
Perceber sobre a importância das classificações internacionais dos solos
Saber classificar um solo
Saber enquadrar o solo para um determinado objetivo

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Profissionais do setor de atividade da
construção civil: Directores de Obra, Diretores
de Projeto, Técnicos de Laboratório, Técnicos
de Controlo de Qualidade, Engenheiros e
Encarregados.

1.
2.
3.
4.

Introdução e Enquadramento
Fundamentação Teórica
Aplicação Prática
Controlo de Qualidade

Infraestruturas Técnicas
50 horas

Objetivos

Destinatários

• Interpretar o projeto de redes de
abastecimento de águas
• Interpretar o projeto de redes de drenagem
de águas residuais e pluviais
• Interpretar os projetos de redes prediais de
gás, instalação elétrica e comunicações
• Interpretar projetos de infraestruturas
técnicas

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível de infraestruturas
técnicas.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Redes de abastecimento de água
Redes de drenagem de águas residuais e pluviais
Redes de abastecimento de gás
Instalação elétrica
Instalação de comunicações

Voltar ao Índice
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Construção Civil e Engenharia Civil
Materiais e Processos Construtivos
50 horas

Objetivos

Destinatários

• Identificar
os
critérios
para
o
dimensionamento
de
estaleiros
temporários ou móveis
• Caracterizar os trabalhos de movimentação
de terras
• Identificar
os
principais
elementos
estruturais

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível de materiais e
processos construtivos.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Estaleiro
Fundações e suporte de terras
Movimento de terras
Estrutura
Elementos estruturais (comportamento e posicionamento das armaduras)

Medições e Orçamentos
50 horas

Objetivos

Destinatários

•
•
•
•

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível das medições e
orçamentos.

Enunciar os critérios gerais de medições
Organizar e executar as medições
Identificar o conceito de orçamento
Identificar os diversos constituintes de
uma estrutura de custos

Conteúdos Programáticos
1. Medições
2. Orçamentos

Voltar ao Índice

Saúde

Programas não classificados noutras
áreas de Formação
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Saúde - Programas não classificados noutras áreas de Formação
Emergência e Primeiros Socorros em Local de Trabalho
12 horas

Objetivos
• Dotar os trabalhadores de conhecimentos e competências, adequados e específicos à realidade
de trabalho da empresa, estabelecimento ou serviço, que permitam aplicar as medidas de
primeiros socorros em situações de emergência que ocorram no contexto de trabalho
• Contribuir para minimizar as consequências adversas na saúde dos trabalhadores vítimas de
acidentes e/ou de doença súbita no local de trabalho
• Capacitar os trabalhadores de princípios e práticas de socorrismo em situações de emergência
no local de trabalho

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Professionais em geral e prioritariamente aos
professionais responsáveis pela aplicação
de medidas de primeiros socorros de uma
empresa, estabelecimento ou serviço.

1. Enquadramento
• Noções gerais
• Aspetos
específicos
da
empresa,
estabelecimento ou serviço
2. Técnicas e procedimentos de socorro à
vítima em situações de emergência
• Suporte Básico de Vida
• Socorro à vítima - situações específicas
de emergência
• Alertas gerais no âmbito da prevenção

Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida
32 horas

Objetivos

Destinatários

Adquirir conhecimentos teórico-prácticos
em Primeiros Socorros e Suporte Básico de
Vida, para que possam atuar corretamente
em situações de acidente, doença súbita ou
paragem cardiorrespiratória.

Indivíduos que necessitem adquirir
aperfeiçoar conhecimentos na área.

Conteúdos Programáticos
1. Sistema Integrado de Emergência Médica
2. Princípios Gerais do Socorrismo
3. Suporte Básico de Vida
4. Emergências Médicas
5. Intoxicações
6. Lesões da pele
7. Hemorragias
8. Choque hipovolémico
9. Fraturas
10. Traumatismos

Voltar ao Índice

ou

Catálogo de Formação 2022

81

Saúde - Programas não classificados noutras áreas de Formação
Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida Pediátricos
32 horas

Objetivos

Destinatários

Adquirir conhecimentos teórico-práticos
em Primeiros Socorros e Suporte Básico
de Vida Pediátrico, para que possam atuar
corretamente em situações de acidente,
doença súbita ou paragem cardiorrespiratória.

Profissionais de Creches, Jardins de Infância,
Instituições de Ensino Básico, Monitores de
Atividades de Tempos Livres, Amas e outros
responsáveis por crianças.

Conteúdos Programáticos
1. Sistema Integrado de Emergência Médica
2. Princípios Gerais do Socorrismo
3. Suporte Básico de Vida no Adulto
4. Suporte Básico de Vida Pediátrico
5. Emergências Médicas
6. Intoxicações
7. Lesões da pele
8. Hemorragias
9. Choque hipovolémico
10. Fraturas
11. Traumatismos

Metodologia de Cuidados Humanitude
16 horas

Objetivos

Destinatários

• Compreender a Filosofia de Cuidados
Humanitude
• Aplicar técnicas cuidativas e relacionais da
Metodologia de Gineste e Marescotti

Assistentes Sociais, Psicólogos, Enfermeiros,
Fisioterapeutas, Médicos, Ajudantes de Acão
Direta; Ajudantes de Serviços Gerais.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução
2. Definição de Cuidador
3. Regras de Arte dos cuidados
4. Filosofia de Cuidados Humanitude
5. Definição de Pessoa
6. 2º Nascimento
7. Captura sensorial
8. 3º Nascimento
9. Introdução aos sindromes cognitivo-mnésicos
10. Avaliação

Voltar ao Índice

Serviços de Apoio
a Crianças e Jovens
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Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Acompanhamento de Crianças e Desenvolvimento Infantil
25 horas

Objetivos

Destinatários

Identificar os fatores de relacionamento
empático e afetivo, correlacionando-os com
as várias fases do desenvolvimento infantil.

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências ao nível do acompanhamento
de crianças.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psicologia e conceito do desenvolvimento da criança - definição
Psicologia e pedagogia
Desenvolvimento, crescimento e maturação da criança
Fatores condicionantes do desenvolvimento infantil
Fases do desenvolvimento infantil
Desenvolvimento físico e psicomotor
Desenvolvimento cognitivo - a teoria de Jean Piaget
Desenvolvimento da linguagem
Desenvolvimento sócio-afetivo

Dinâmicas Familiares Positivas na Adolescência
10 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes com competências
para participação ativa no processo de
desenvolvimento positivo dos adolescentes.

Indivíduos com interesse em desenvolver
competências na área temática do curso.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

A importância da Adolescência
Transformações Físicas e Cognitivas
Evolução do conceito de Família
Ambientes envolventes no período da Adolescência(família, escola, etc.)
Sexualidade na Adolescência

Voltar ao Índice

Catálogo de Formação 2022

84

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Formação Básica Inicial da Atividade de Ama
350 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de um conjunto
de competências que lhes permitam
desenvolver de forma autónoma a atividade
de ama.

São destinatários os sujeitos que preencham
os requisitos previstos no nº 1 do artigo 7º do
Decreto-Lei 115/2015 de 22 de junho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enquadramento legal e princípios éticos e deontológicos no exercício da atividade de ama
Desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 anos
Primeiros socorros, segurança, higiene, saúde e nutrição dos 0 aos 3 anos
Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança
Modelos familiares e formas de parentalidade
Situações de emergência e catástrofe
Resolução de conflitos
Técnicas pedagógicas
Componente prática

Formação Contínua da Atividade de Ama
16 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de um conjunto
de competências que lhes permitam
desenvolver a atividade de ama.

São destinatários os sujeitos que preencham
os requisitos previstos no nº 1 do artigo 7º do
Decreto-Lei 115/2015 de 22 de junho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enquadramento legal e princípios éticos e deontológicos no exercício da atividade de ama
Desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 anos
Primeiros socorros, segurança, higiene, saúde e nutrição dos 0 aos 3 anos
Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança
Modelos familiares e formas de parentalidade
Situações de emergência e catástrofe
Resolução de conflitos
Técnicas pedagógicas

Voltar ao Índice
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Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
Modelos Familiares e Formas de Parentalidade
10 horas

Objetivos

Destinatários

Compreender e distinguir as características
dos diferentes modelos familiares e formas
de parentalidade.

Pais e cuidadores de crianças e jovens, bem
como profissionais interessados no tema.

Conteúdos Programáticos
1. Conceitos e evolução da dinâmica familiar
2. Parentalidade
3. Parentalidade Positiva

Voltar ao Índice

Turismo e Lazer
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Turismo e Lazer
Atendimento e Receção no Turismo
12 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de técnicas de
atendimento e receção dirigidas ao setor do
Turismo.

Profissionais com funções de receção ou
atendimento no setor do Turismo.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Relação de atendimento – intervenientes
O Perfil de um atendedor / rececionista competente
Competências comunicacionais no atendimento / receção
Técnicas de atendimento / receção
A relação de atendimento / receção presencial e telefónico
O reforço do espírito de equipa

Gestão de Alojamento Local
24 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos
teóricos e técnicos na área do alojamento
local, bem como de competências de gestão
de unidades desta natureza.

Proprietários
de
alojamento
local,
profissionais relacionados com alojamento
local, profissionais da área do turismo e
indivíduos com interesse no tema.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O turismo
Empreendimentos turísticos
O alojamento local
Enquadramento fiscal da atividade de AL
Gestão da reclamação e situações de conflito
Marketing turístico
Atendimento e a cultura da hospitalidade e excelência
Turismo inclusivo

Voltar ao Índice
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Turismo e Lazer
Gestão de Empresas Turísticas
150 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de técnicas de
atendimento e receção dirigidas ao setor do
Turismo.

Empresários, gestores, gerentes e outros
profissionais da área do turismo.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução à Gestão
2. Introdução ao Turismo
3. Legislação Turística
4. Turismo e Sustentabilidade
5. Sistemas de Informação de Gestão
6. Princípios de Contabilidade e Fiscalidade
7. Planeamento e Organização de Eventos
8. Animação Turística
9. Marketing Turístico
10. Liderança
11. Gestão de Recursos Humanos
12. Gestão da Qualidade
13. Inovação e Empreendedorismo
14.E-tourism

Marketing Turístico
24 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar profissionais e interessados de aptidões
adequadas para o planeamento e gestão de
marketing turístico.

Profissionais da área do turismo e outros com
interesse no tema.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Conceitos de turismo
Conceitos de marketing
Marketing no turismo
Estratégias de marketing turístico
Plano de marketing turístico

Voltar ao Índice
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Turismo e Lazer
Organização e Gestão de Eventos
12 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Compreender e aplicar métodos, técnicas e instrumentos para conceber e organizar eventos
Escolher a melhor metodologia, tendo em conta o tipo de evento
Utilizar instrumentos adequados para projetar e organizar eventos externos e internos
Utilizar técnicas que tornem uma campanha de comunicação eficaz
Definir as melhores soluções, em termos de qualidade, para a execução do evento

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Profissionais com funções de receção ou
atendimento no setor do Turismo.

1. O
Evento
enquanto
imagem
Organização / Empresa
2. Tipologia de Eventos
3. Objetivo do Evento
4. Conceção e Organização do Evento
5. A Divulgação do Evento
6. A Operacionalização do Evento
7. A Avaliação do Evento

da

Qualidade no Serviço Turístico
16 horas

Objetivos

Destinatários

Identificar e aplicar os requisitos da ISO 9001
à área do Turismo.

Profissionais da área do turismo e outros com
interesse no tema.

Conteúdos Programáticos
1. Qualidade do Serviço Turístico
2. Requisitos da ISO 9001 aplicados ao Turismo

Voltar ao Índice
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Turismo e Lazer
Turismo Sustentável
16 horas

Objetivos

Destinatários

Aumentar
o
conhecimento
sobre
o
desenvolvimento do Turismo Sustentável
numa componente económica, social e
ambiental.

Profissionais da área do turismo e outros com
interesse no tema.

Conteúdos Programáticos
1. Princípios e objetivos do Turismo Sustentável
2. Turismo e desenvolvimento socioeconómico sustentável
3. Turismo e desenvolvimento ambiental sustentável

Voltar ao Índice

Serviços de Transporte
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Serviço de Transporte
Condutores de Mercadorias Perigosas - Base
19 horas e 15 minutos

Objetivos
Especializar os motoristas que tenham de conduzir veículos de transporte de mercadorias perigosas,
dando-lhes conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos desse transporte e fornecendo-lhes
as noções indispensáveis para minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes ou adotar os
procedimentos necessários quando estes ocorram. Qualificação dos candidatos para o exercício da
atividade.

Destinatários
Motoristas de veículos ligeiros e pesados de mercadorias

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução e prescrições gerais aplicáveis ao transporte de matérias perigosas por estrada
Principais tipos de riscos
Informação relativa à proteção do ambiente
Medidas de prevenção e segurança adequadas aos diferentes tipos de risco
Comportamento a ter após um acidente e etiquetagem e sinalização dos perigos
Obrigações e interdições relativas ao condutor, antes, durante e depois do transporte de
mercadorias perigosas. Finalidade e funcionamento do equipamento técnico dos veículos.
Proibição de carregamento em comum de matérias perigosas. Precauções na carga e descarga
de matérias perigosas
7. Precauções a tomar na carga e descarga de mercadorias perigosas. Informações respeitantes à
responsabilidade civil. Informação sobre operações de transporte multimodal
8. Movimentação e estiva de carga
9. Revisões e dúvidas
10. Formação prática

Condutores de Mercadorias Perigosas Especialização em Cisternas

14 horas e 30 minutos

Objetivos
Especializar os motoristas que tenham de conduzir veículos de transporte de mercadorias
perigosas no transporte em Cisternas, dando-lhes conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos
desse transporte e fornecendo-lhes as noções indispensáveis para minimizar a probabilidade de
ocorrência de acidentes ou adotar os procedimentos necessários quando estes ocorram. Qualificar
os candidatos para o exercício da atividade.

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Motoristas de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voltar ao Índice

Introdução e prescrições gerais
Veículos
Equipamentos
Sinalização e etiquetagem
Medidas de prevenção
Formação prática
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Serviço de Transporte
Condutores de Mercadorias Perigosas - Reciclagem
16 horas

Objetivos

Destinatários

Renovar o certificado dos motoristas que
tenham de conduzir veículos de transporte
de mercadorias perigosas, dando-lhes
conhecimentos teóricos e práticos sobre
os riscos desse transporte e fornecendolhes os conhecimentos sobre as inovações
regulamentares e técnicas, ocorridas nos
últimos cinco anos.

Motoristas de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias no ativo.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução e prescrições gerais aplicáveis ao transporte de matérias perigosas por estrada
2. Prescrições gerais aplicáveis ao transporte de matérias perigosas por estrada; principais tipos de
riscos
3. Informação relativa à proteção do ambiente
4. Medidas de prevenção e segurança adequadas aos diferentes tipos de risco
5. Comportamento a ter após um acidente e etiquetagem e sinalização dos perigos
6. Obrigações e interdições relativas ao condutor, antes, durante e depois do transporte de
mercadorias perigosas. Finalidade e funcionamento do equipamento técnico dos veículos.
Proibição de carregamento em comum de matérias perigosas
7. Precauções a tomar na carga e descarga de mercadorias perigosas. Informações respeitantes à
responsabilidade civil. Informação sobre operações de transporte multimodal. Movimentação e
estiva de carga
8. Formação prática

Condutores de Mercadorias Perigosas Reciclagem e Cisternas

19 horas

Objetivos

Destinatários

Renovar os certificados da formação Base
e Especialização em Cisternas, para os
motoristas que tenham de conduzir veículos
de transporte de mercadorias perigosas,
dando-lhes
conhecimentos
teóricos
e
práticos sobre os riscos desse transporte e
fornecendo-lhes os conhecimentos sobre
as inovações regulamentares e técnicas,
ocorridas nos últimos cinco anos.

Motoristas de veículos ligeiros e pesados de
mercadorias no ativo.

Conteúdos Programáticos
1. Introdução e prescrições gerais aplicáveis
ao transporte de matérias perigosas por
estrada
2. Principais tipos de riscos e sinalização
3. Informação relativa à proteção do ambiente
4. Medidas de prevenção e segurança
adequadas aos diferentes tipos de risco

Voltar ao Índice

5.
6.
7.
8.

Veículos e equipamentos de cisternas
Comportamento a ter após um acidente
Etiquetagem e sinalização dos perigos
Precauções a tomar na carga e descarga
de mercadorias perigosas
9. Revisões e dúvidas
10. Formação prática
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Serviço de Transporte
Motoristas de Táxi - Inicial
125 horas

Objetivos

Destinatários

Assegurar a desejável melhoria da qualidade
deste serviço de transporte público de
passageiros, bem como o incremento
da segurança na circulação dos veículos
utilizados nesse transporte.

O candidato que possua experiência
profissional suficiente na condução de
veículos automóveis.

Conteúdos Programáticos
1. Inglês elementar
2. Comunicação e relações interpessoais
3. Normas legais de circulação
4. Técnicas de condução
5. Regulamentação da atividade
6. Legislação do trabalho
7. Aspetos práticos do transporte
8. Segurança do motorista
9. Segurança e saúde no transporte em táxi
10. Situações de emergência e primeiros socorros

Motoristas de Táxi - Contínua
25 horas

Objetivos

Destinatários

Atualização
e
aperfeiçoamento
de
conhecimentos indispensáveis a um bom
desempenho profissional.

Motoristas de Táxi.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicação e relações interpessoais
Normas legais de condução
Técnicas de condução
Regulamentação da atividade
Situações de emergência e primeiros socorros

Voltar ao Índice
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Serviço de Transporte
Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças - Inicial
35 horas

Destinatários

Objetivos
Qualificar os motoristas
coletivo de crianças.

de

transporte

Condutores com idade igual ou inferior a 65
anos e que preencham os requisitos legais
previstos na regulamentação em vigor.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevenção rodoviária
Legislação rodoviária
Legislação sobre o transporte escolar e de crianças
Teoria e prática da condução
Aspetos psicossociológicos da função de motorista
Primeiros socorros
Relacionamento Interpessoal

Motoristas de Transporte Coletivo
de Crianças - Complementar

17 horas e 30 minutos

Objetivos

Destinatários

Renovação
de
conhecimentos
e
competências sobre a atividade de motorista
de transporte coletivo de crianças.

Condutores com idade igual ou inferior a 65
anos e que preencham os requisitos legais
previstos na regulamentação em vigor.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Prevenção rodoviária
Legislação rodoviária
Legislação sobre o transporte escolar e de crianças
Teoria e prática da condução
Primeiros socorros

Voltar ao Índice
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Serviço de Transporte
Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias Formação Inicial Acelerada

140 horas

Objetivos
Melhorar as condições de segurança em relação à segurança rodoviária, mas também em relação à
segurança dos próprios motoristas de veículos de pesados de mercadorias.
O acesso e exercício da atividade de motorista de veículos pesados de mercadorias fica sujeito à
obrigatoriedade da posse da Carta de Qualificação de Motorista, válida por um período de 5 anos.
Qualificar os candidatos para o exercício da atividade.

Destinatários
O candidato que possua experiência profissional suficiente na condução de veículos automóveis.

Conteúdos Programáticos
1. Mecânica e eletrónica
2. Condução defensiva, económica e ambiental
3. Regulamentação laboral
4. Regulamentação da atividade
5. Sinistralidade
6. Prevenção da criminalidade no transporte
7. Saúde, segurança e higiene no trabalho
8. Situações de emergência e primeiros socorros
9. Relações interpessoais e qualidade do serviço
10. Contexto económico e organização empresarial
11. Tecnologias de informação e comunicação
12. Formação prática

Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias Formação Contínua
Objetivos

Destinatários

Melhorar as condições de segurança em
relação à segurança rodoviária, mas também
em relação à segurança dos próprios
motoristas de veículos de pesados de
mercadorias.

Motoristas de veículos
mercadorias no ativo.

Conteúdos Programáticos
1. Mecânica e eletrónica
2. Condução defensiva, económica e ambiental
3. Regulamentação laboral
4. Regulamentação da atividade
5. Sinistralidade
6. Prevenção da criminalidade no transporte
7. Saúde, segurança e higiene no trabalho
8. Situações de emergência e primeiros socorros
9. Relações interpessoais e qualidade do serviço
10. Tecnologias de informação e comunicação

Voltar ao Índice

35 horas
de

pesados

de
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Serviço de Transporte
Motoristas de Veículos Pesados de Passageiros Formação Inicial Acelerada

140 horas

Objetivos
Melhorar as condições de segurança em relação à segurança rodoviária, mas também em relação à
segurança dos próprios motoristas de veículos de pesados de passageiros.
O acesso e exercício da atividade de motorista de veículos pesados de passageiros fica sujeito à
obrigatoriedade da posse da Carta de Qualificação de Motorista, válida por um período de 5 anos.
Qualificar os candidatos para o exercício da atividade.

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Motoristas de veículos de pesados de
passageiros nas seguintes situações a partir
de 23 anos, categoria D.

1. Mecânica e eletrónica
2. Condução
defensiva,
económica
e
ambiental
3. Regulamentação laboral
4. Regulamentação da atividade
5. Sinistralidade
6. Prevenção da criminalidade no transporte
7. Saúde, segurança e higiene no trabalho
8. Situações de emergência e primeiros
socorros
9. Relações interpessoais e qualidade do
serviço;
10. Contexto económico e organização
empresarial
11. Tecnologias de informação e comunicação;
12. Formação prática

Motoristas de Veículos Pesados de Passageiros
- Formação Contínua
Objetivos

Destinatários

Melhorar as condições de segurança em
relação à segurança rodoviária, mas também
em relação à segurança dos próprios
motoristas de veículos de pesados de
passageiros.

Motoristas de veículos
passageiros no ativo.

35 horas
de

pesados

de

Conteúdos Programáticos
1. Mecânica e eletrónica
2. Condução
defensiva,
económica
e
ambiental
3. Regulamentação laboral
4. Regulamentação da atividade
5. Sinistralidade
6. Prevenção da criminalidade no transporte
7. Saúde, segurança e higiene no trabalho

Voltar ao Índice

8. Situações de emergência e primeiros
socorros
9. Relações interpessoais e qualidade do
serviço
10. Tecnologias de informação e comunicação
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Serviço de Transporte
Operadores de Empilhadores

7 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes com conhecimentos
sobre operação de empilhadores; sensibilizar
os participantes para as regras de segurança
a cumprir na condução deste tipo de
máquinas.

Operadores de empilhadores e outros
profissionais que pretendam exercer esta
função.

Conteúdos Programáticos
1. Operador de Empilhadores: Função;
Legislação e Formação; Responsabilidades,
direitos e deveres
2. Empilhadores:
• Tipos e Classes de Empilhadores
• Principais órgãos e componentes
• Painel de Instrumentos
• Sinalética
• Documentos
e
outros
elementos
obrigatórios

3. Regras de Segurança
• Centro de Gravidade
• As cargas e seu acondicionamento
• Regras na Condução
• Regras no Parqueamento
• EPI´s
• Verificações diárias
• Principais causas de acidentes

Operadores de Empilhadores e Plataformas Elevatórias

14 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes com conhecimentos
sobre
operação
de
empilhadores
e
plataformas elevatórias; sensibilizar os
participantes para as regras de segurança a
cumprir na operação deste tipo de máquinas.

Operadores de empilhadores e plataformas
elevatórias e outros profissionais que
pretendam exercer estas funções.

Conteúdos Programáticos
OPERADORES DE EMPILHADORES

1. Operador de Empilhadores: Função;
Legislação e Formação; Responsabilidades,
direitos e deveres
2. Empilhadores
3. Regras De Segurança
4. Operação com Empilhador: Exercícios
práticos

Voltar ao Índice

OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

1. Operador de Plataformas Elevatórias: Função;
Legislação e Formação; Responsabilidades,
direitos e deveres
2. Plataformas Elevatórias
3. Segurança
4. Operação
com
Plataformas
Elevatórias:
Exercícios práticos
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Serviço de Transporte
Operadores de Plataformas Elevatórias

7 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes com conhecimentos
sobre operação de plataformas elevatórias;
sensibilizar os participantes para as regras de
segurança a cumprir na operação deste tipo
de máquina.

Operadores de plataformas elevatórias e
outros profissionais que pretendam exercer
esta função.

Conteúdos Programáticos
1. Operador de Plataformas Elevatórias:
Função;
Legislação
e
Formação;
Responsabilidades, direitos e deveres
2. Plataformas Elevatórias
• Tipos de plataformas elevatórias
• Características técnicas e funcionais
• Painel de Instrumentos
• Sinalética
• Documentos
e
outros
elementos
obrigatórios
3. Segurança
• Higiene e Segurança na Operação

Voltar ao Índice

• Utilização dos EPI’s
• Operação com plataformas elevatórias
• Leituras de diagramas de cargas
• Comandos na base e na cesta
• Estabilização do equipamento
• Elevação, orientação e descida da cesta
• Estacionamento do equipamento
• Inspeções e verificações diárias
4. Operação com Plataformas Elevatórias:
Exercícios práticos

Tecnologia de Proteção
do Ambiente
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Tecnologia de Proteção do Ambiente
Legislação Ambiental:
Aplicabilidade e Conformidade Legal de uma Empresa

16 horas

Objetivos

Destinatários

Adquisição de conhecimentos sobre os
diversos tipos de diplomas legais existentes,
nacionais e comunitários que lhes permitam
identificar os requisitos legais aplicáveis à sua
organização e implementar metodologias
para atingir e garantir a conformidade legal
da empresa.

Quadros Superiores da área de Qualidade e
Ambiente.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Noções Gerais de Direito e do Direito do Ambiente
Legislação horizontal e específica do ambiente
Legislação Setorial do Ambiente
A importância da Legislação para os Sistemas de Gestão Ambiental e para as Auditorias
Aplicações práticas com exercícios específicos

Gestão de Resíduos

12 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
relativos à gestão de resíduos.

Indivíduos que exerçam funções técnicas e
operacionais, na área de ambiente.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterização de Resíduos
Monitorização dos Resíduos
Operações de Eliminação e Valorização
Transporte de Resíduos
Gestão de Resíduos

Voltar ao Índice
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Tecnologia de Proteção do Ambiente
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

12 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos
relativos à gestão de resíduos de construção
e demolição.

Indivíduos que exerçam funções de direção,
técnicas e operacionais, nas áreas de
engenharia e de ambiente.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Enquadramento Geral
Ações de Planeamento da Obra
Medidas Ambientais a aplicar em Obra
Ações de Controlo e Vigilância Ambiental

Voltar ao Índice

Segurança e Higiene
no Trabalho
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Segurança e Higiene no Trabalho
Avaliação de Riscos

30 horas

Objetivos

Destinatários

• Identificar situações que exigem a
elaboração de planos específicos de
prevenção
• Identificar
instrumentos,
domínios
e conteúdos dos registos relativos à
prevenção dos riscos profissionais
• Aplicar as técnicas adequadas à avaliação
e controlo dos riscos associados às
condições de segurança e higiene no
trabalho

Responsáveis pela Higiene e Segurança,
Diretores
e
Operacionais
com
responsabilidades em Segurança e Saúde no
Trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceitos e Definições
Evolução da Avaliação de Riscos
O Processo da Avaliação de Riscos
Metodologias e Técnicas de Identificação de Perigos
Metodologias e Técnicas de Análise e Avaliação de Riscos
Avaliação de Níveis de Risco nos Locais de Trabalho
Apresentação e Análise de Estudos com Aplicação de Diferentes Métodos
Critérios e valores de referência decorrentes da legislação aplicável, da normalização e códigos de
boas práticas aplicáveis

Coordenação de Segurança na Construção

277 horas

Objetivos

Destinatários

O Coordenador de Segurança é o profissional
que assegura a integração da segurança e
proteção da saúde de todos os intervenientes
no estaleiro, promove e coordena a aplicação
dos princípios gerais de prevenção de
riscos profissionais, nas opções técnicas e
organizativas, necessárias à planificação dos
trabalhos.

Licenciados em Engenharia ou Arquitetura,
Bacharéis
em
Engenharia,
Técnicos
Superiores de Segurança e Higiene do
Trabalho e outros profissionais da área da
Segurança que exercem ou pretendam
exercer atividade nesta área.

Conteúdos Programáticos
1. Conceitos Gerais de SHST
2. Enquadramento Legal: Legislação e Regulamentação Relativas à Construção Civil e Obras
Públicas
3. A Coordenação de Segurança na Construção
4. Prevenção de Riscos Profissionais
5. Visita de Estudo
6. Projeto Final

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Diretiva ATEX

8 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer o quadro regulamentar no
âmbito da aplicação da Diretiva ATEX
• Planear a implementação da Diretiva ATEX
• Identificar os locais onde existe o perigo
potencial de ocorrência de atmosferas
explosivas
• Identificar
a
metodologia
para
a
classificação de áreas de explosividade e
respetiva análise de riscos

Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança
e Higiene do Trabalho; Responsáveis de
instalações; Responsáveis de Segurança;
Quadros dirigentes, bem como outros
profissionais cuja atividade se encontre
relacionada com a SHST.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento legal e conceitos gerais
2. Gestão do risco de explosão devido a líquidos e gases inflamáveis
3. Critérios de Seleção e Inspeção de Equipamentos com marcação

Diretiva Máquinas

8 horas

Objetivos

Destinatários

• Reconhecer as obrigações legais no
projeto e alteração de máquinas
• Reconhecer as obrigações legais para as
máquinas e equipamentos em uso
• Enumerar os requisitos de segurança
aplicáveis em equipamentos

Quadros com responsabilidades na aquisição
e manutenção de equipamentos.

Conteúdos Programáticos
1. Regulamentação e Normalização/ Enquadramento legal
2. Requisitos mínimos de segurança

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Elaboração de Plano de Emergência Interno

30 horas

Objetivos

Destinatários

Adquirir / consolidar conhecimentos sobre a
metodologia de elaboração e manutenção
de um Plano de Emergência Interno (P.E.I.).

Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança
e Higiene no Trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plano de Emergência – Definição e objetivos
Enquadramento legal/Normas de referência
Requisitos a considerar na elaboração do P.E.I.
A estruturação e constituição do P.E.I
A Implementação do Plano de Emergência Interno
A importância Formação, Exercícios e Treinos
Avaliação e Revisão do P.E.I.
Estudos de Caso

Espaços Confinados

8 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Definir e caracterizar um Espaço Confinado
Perceber o que é uma Autorização de Entrada em Espaço Confinado
Identificar Perigos presentes num Espaço Confinado
Conhecer procedimentos para controlar os Perigos Atmosféricos
Entender o que é o sistema de elaboração de procedimento escrito para a Autorização de Entrada;
e conheçam quais os serviços de Emergência e Resgate ao dispor e qual a formação prática
necessária

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho
(todos os níveis); Encarregados; Chefes
de Equipa; Diretores de Obra; Outros cujo
trabalho e responsabilidade assim o exija.

1. Conceitos Básicos
2. Planeamento

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho

16 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer o enquadramento legal inerente
à Segurança e Saúde do Trabalho
• Conhecer os requisitos normativos
• Conhecer ferramentas para implementar
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho

Responsáveis pela Higiene e Segurança,
Diretores
e
Operacionais
com
responsabilidades em Segurança e Saúde no
Trabalho.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento Legal
2. Planeamento do Sistema de SST
3. Implementação do Sistema de SST

Interpretação de Fichas de Dados de Segurança

8 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer as várias situações em que é
obrigatório o fornecimento de uma FDS
• Identificar os requisitos obrigatórios de
uma FDS
• Interpretar a informação que consta das
várias secções das FDS
• Conhecer algumas regras para a
elaboração de resumos das FDS para os
trabalhadores

Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança
no Trabalho; Profissionais que utilizam
produtos químicos perigosos; Profissionais
de empresas de fabrico, transporte, comércio
de produtos químicos perigosos.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Obrigações legais relacionadas com o fornecimento de Fichas de Dados de Segurança
Conteúdos obrigatórios das Fichas de Dados de Segurança
Interpretação de Fichas de Dados de Segurança
Regras para a elaboração de resumos das Fichas de Dados de Segurança

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Investigação de Acidentes de Trabalho

8 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer as principais metodologias
e técnicas de análise e investigação de
acidentes de trabalho e respetivo plano de
ação
• Promover a segurança, saúde e bem-estar
no trabalho, através da investigação das
causas imediatas, intermédias e causas
raiz dos acidentes / incidentes de trabalho
• Saber distinguir os tipos de intervenções,
no plano de ações, ajustadas ao tipo de
falha humana

Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança
no Trabalho; Consultores e Auditores de
Segurança no Trabalho; Formadores de ST;
Responsáveis de Recursos Humanos.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução à investigação de incidentes e acidentes
Definições e terminologias
Enquadramento legal
A integração no sistema de gestão
A integração do fator humano
O processo de investigação de incidentes e acidentes
Elaboração do respetivo procedimento
Estudos de Caso

Manuseamento de Substâncias Perigosas

8 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimentos
sobre como manusear produtos e matérias
perigosas adotando as medidas de
prevenção e proteção.

Quadros Superiores e Técnicos da área de
Ambiente.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Conceitos Gerais: Introdução, definições
Limites de exposição: valor limite de exposição
Requisitos Legais
Riscos e proteções associadas
Prática: Atuação em caso de acidente; exercícios

Voltar ao Índice

Catálogo de Formação 2022

109

Segurança e Higiene no Trabalho
Materiais com Amianto - Identificação e Proteção

4 horas

Objetivos

Destinatários

• Preparar profissionais que atuam como
técnicos de segurança ou em fiscalização
de obra para a identificação e risco
associado à presença de materiais que
contem amianto (MCA)
• Melhorar as condições de segurança dos
trabalhadores que operam com este tipo
de materiais

Profissionais que efetuem trabalhos que
impliquem o contacto com Materiais com
Amianto (MCA).

Conteúdos Programáticos
1. Materiais com Amianto
• Enquadramento legal
• Tipos de produtos/exposição
• Práticas seguras
2. Medidas de prevenção e controlo
• Controlos e EPI’s
• Procedimentos de emergência
• Eliminação de resíduos
• Vigilância médica

Regime Jurídico de Segurança
Contra Incêndios em Edifícios

14 horas

Objetivos
• Conhecer a regulamentação sobre Segurança Contra Incêndios em edifícios e responsabilidades
do Delegado de Segurança
• Saber aplicar o contexto de responsabilidade no estabelecimento, as medidas de autoproteção e
demais condições do SCIE previstas de acordo com a legislação em vigor
• Compreender a nova regulamentação sobre Segurança Contra Incêndios em Edifícios

Destinatários
Indivíduos que necessitem adquirir conhecimentos acerca do regime jurídico de segurança contra
incêndios em edifícios.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento legal/Normas de referência
2. Classificação da utilização tipo dos edifícios
3. Classificação das utilizações tipo e categorias de risco
4. Classificação dos Locais de Risco
5. Classificação dos Fatores de Risco
6. Responsabilidades - Projetos e Planos do SCIE
7. Identificação do Responsável e Delegados de Segurança
8. Responsabilidades obrigações do Delegado de Segurança
9. Medidas de Autoproteção
10. Gestão de emergência
11. Gestão das medidas de autoproteção
12. Sistema de inspeções

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Regulamentos REACH e CLP

14 horas

Objetivos

Destinatários

Consciencialização para o Regulamento
REACh
(Registration,
Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals)
e para o Regulamento CLP (classificação,
rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas).

Consultores, profissionais de Ambiente
e Segurança, Técnicos Superiores de
Segurança e Higiene do Trabalho, bem
como profissionais e outros técnicos com
responsabilidades e interesse na área.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Enquadramento Legal
Obrigações do REACH e CLP
Embalagens e Rótulos
Fichas de Dados de Segurança
Casos práticos

Riscos Biológicos e Fichas de Dados de Segurança

16 horas

Objetivos
• Definir e descrever noções básicas em riscos biológicos e a sua importância
• Manipular com segurança agentes biológicos
• Sensibilizar outros trabalhadores para os aspetos da segurança, avaliação dos riscos biológicos e
sua prevenção
• Manipular e acondicionar com segurança resíduos biológicos
• Interpretar corretamente as FDS (Fichas de Dados de Segurança)

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Quadros Superiores e Técnicos da área de
Ambiente.

1.
2.
3.
4.

Voltar ao Índice

Microbiologia
Agente Biológico e Risco Biológico
Riscos de exposição
Simbologia e Fichas de Dados de
Segurança
5. Confinamento e Segurança Biológica
6. Resíduos Biológicos
7. Legislação e protocolos da Direção Geral
de Saúde
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Segurança e Higiene no Trabalho
Riscos Elétricos

7 horas

Objetivos

Destinatários

• Identificar o Risco Elétrico no trabalho
• Conhecer e aplicar técnicas adequadas
para assegurar a proteção de pessoas

Colaboradores expostos a riscos elétricos no
âmbito das funções por eles desempenhadas.
Pré-Requisitos: Os formandos deverão
possuir conhecimentos de Eletricidade
básica.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Causas e consequências de acidentes elétricos
Efeitos fisiológicos da corrente elétrica
Proteção para garantir a segurança
Sistemas de Terra: Introdução e instalação
Isolamento de equipamentos elétricos
Aparelhagem de proteção - Sobreintensidades e Sobretensões
Tensão de passo
Trabalhos na proximidade de linhas de alta tensão
Avaliação (Prova Escrita para Validação de Competências)

Riscos Psicossociais

8 horas

Objetivos
•
•
•
•
•

Compreender o conceito de risco psicossocial e o seu enquadramento na SHST
Reconhecer o impacto dos riscos psicossociais nas Organizações
Identificar fatores psicossociais no trabalho;
Conhecer os instrumentos de análise dos riscos psicossociais
Identificar atividades de promoção da saúde no local de trabalho

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Diretores, Responsáveis de Departamento,
Coordenadores, Técnicos de Segurança e
Saúde no Trabalho.

1. Enquadramento Legal e Normativo dos
Riscos Psicossociais
2. A Mudança Organizacional
3. Riscos Psicossociais
4. O Tratamento dos Riscos Psicossociais

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Segurança Contra Incêndios em Edifícios
para Delegados de Segurança

30 horas

Objetivos

Destinatários

Habilitar
os
formandos
com
os
conhecimentos necessários para a execução
das medidas de autoproteção, conforme
legislação em vigor.
No final os formandos ficarão capacitados
para exercer a atividade de Delegado de
Segurança.

Técnicos de segurança; Responsáveis pela
segurança; Elementos designados para
o exercício da função de Delegado de
Segurança.

Conteúdos Programáticos
1. Regulamentação nacional contra incêndios em edifícios
2. Definições e características de cenários dos incêndios
3. Critérios de dimensionamento de Caminhos de Evacuação
4. Segurança nas instalações técnicas de um edifício
5. Meios de intervenção dos edifícios
6. Sistemas de Segurança (SADI, SADEI, Sprinklers, Controlo de Fumos e grupos sobrepressores)
7. Sinalização e iluminação de segurança
8. Caracterização dos Ocupantes
9. Deteção, Alarme e Alerta
10. Responsabilidade e Participação na Elaboração / Atualização do Plano de Emergência Interno
11. Formação / Sensibilização
12. Organização e gestão de emergência

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
na Prestação de Cuidados ao Idoso

20 horas

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar os problemas que se colocam à pessoa idosa na atualidade
Descrever a velhice do ponto de vista físico, psicológico e social
Reconhecer a importância de comunicar e de compreender a pessoa idosa
Conhecer técnicas de prevenção e controlo da infeção na higienização de roupas, espaços,
materiais e equipamentos
Identificar técnicas de posicionamento, mobilização, transferência e transporte
Conhecer a aplicação da HST no trabalho no setor da saúde
Conhecer técnicas de prevenção e controlo de infeção
Adquirir noções básicas de primeiros socorros
Adquirir conhecimentos ergonómicos

Destinatários
Auxiliares de Geriatria e outros profissionais que prestem cuidados a idosos.

Conteúdos Programáticos
1. Conceitos e Perfil do auxiliar em geriatria
2. Prevenção e controlo da infeção: Princípios básicos a considerar na prestação de Cuidados de
saúde
3. Prevenção e controlo da infeção na Higienização de roupas, espaços, materiais e equipamentos
4. Técnicas de Posicionamento, mobilização, transferência e transporte
5. Higiene, Segurança e Saúde no trabalho na prestação de cuidados ao idoso

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Segurança e Higiene no Trabalho

16 horas

Objetivos

Destinatários

Conhecer as principais regras de higiene e
segurança no trabalho de modo a minimizar
os riscos de doenças profissionais.

Indivíduos que pretendam adquirir e
aperfeiçoar competências ao nível da higiene
e segurança no trabalho.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Enquadramento legal e normativo
Segurança e higiene no trabalho
Riscos e doenças profissionais
Movimentação de cargas
Ambiente térmico
Ruído
Sinalização de segurança
Equipamentos de proteção

Segurança no Trabalho - Atualização

35 horas

Objetivos

Destinatários

Atualizar
as
competências
científicas
e técnicas no âmbito das atividades de
Segurança no Trabalho.

Técnicos Superiores e Técnicos de Segurança
no Trabalho que pretendam manter válido
o seu Título Profissional. É dada prevalência
aos profissionais que exerçam a atividade
por um período igual ou superior a 2 anos,
em cada período de 5 anos após a emissão
do Título Profissional.

Conteúdos Programáticos
1. Enquadramento Legal – Atualização de legislação e normas que regulamentam a atividade de
Segurança no Trabalho
2. Atualização de conceitos
3. Novas formas de organização do trabalho no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde
4. Novas metodologias de controlo de riscos
5. Aspetos específicos setoriais (conforme necessidades detetadas, incluindo a identificação e
análise de riscos específicos do setor e respetivas medidas de prevenção)

Voltar ao Índice
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Segurança e Higiene no Trabalho
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho - ISO 45001

16 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos dos conhecimentos
para aplicação das alterações essenciais aos
sistemas de gestão da segurança e saúde
no trabalho conforme norma ISO 45001,
atualmente implementados de acordo com
a versão das normas NP 4397:2008/OHSAS
18001:2007. Conhecer os requisitos da Norma
ISO 45001, compreender e saber aplicar os
respetivos requisitos.

Diretores, gestores e outros envolvidos nas
dinâmicas inerente ao sistema de gestão da
segurança e saúde no trabalho.

Conteúdos Programáticos
1. Desenvolvimento da norma ISO 45001
2. Prazo para a migração
3. A norma ISO 45001
4. Estrutura de alto nível
5. Objetivo e campo de aplicação
6. Termos & Definições
7. Requisitos novos e alterados
8. A legislação versus norma ISO 45001
9. Interpretação e aplicação da norma
10. A integração dos sistemas de gestão
11. Modelo de Gestão QAS

Trabalhos em Altura
16 horas

Objetivos
• Conhecer a Legislação e Diretivas que regulamentam a execução de trabalhos em altura
• Ser capaz de realizar uma Avaliação de Perigos e uma Análise de Riscos
• Identificar os equipamentos de proteção (individuais e coletivos) contra quedas em altura e suas
regras de utilização e manutenção
• Conhecer os cuidados específicos a ter na execução de trabalhos em altura

Destinatários

Conteúdos Programáticos

Profissionais do setor de atividade da
construção civil e/ou afins e Técnicos e
Técnicos Superiores de Higiene e Segurança
no Trabalho.

1. Legislação e Diretivas sobre Trabalhos em
Altura
2. Avaliação de Perigos e Análise de Riscos
3. Equipamentos de Proteção Anti-Queda
4. Cuidados específicos na execução de
Trabalhos em Altura (Nós e Amarrações)
5. Operações de Auto-Resgate, de Resgate e
de Salvamento
6. Responsabilidade da Empresa e dos
Técnicos

Voltar ao Índice

Cursos de Informática
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Cursos de Informática
AutoCAD - Iniciação

21 horas

Objetivos

Destinatários

Adquirir conhecimentos acerca do AutoCAD.

Indivíduos que necessitem de adquirir
conhecimentos ao nível da utilização do
AutoCAD.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Como começar
Configuração do ambiente de trabalho
Comandos e variáveis
Os sistemas de coordenadas
Criação de entidades
Desenho com precisão
Visualização dos desenhos
Edição de desenhos (entidades)

9. Layer’s e propriedades das entidades
10. Edição de texto
11. Cotagem
12. Blocos e referências externas
13. Manuseamento do design center
14.Criação do layout para plotagem
15. Edição de imagens raster

AutoCAD – Actualização
14 horas

Objetivos

Destinatários

Tirar o máximo partido de um conjunto de
novidades introduzidas pelas últimas versões
do AutoCAD, de forma a trabalhar mais
eficientemente e aumentar a produtividade.

Utilizadores do AutoCAD que queiram
conhecer as novidades introduzidas pelas
últimas versões.

Conteúdos Programáticos
1. Interface - novidades
2. Seleção de entidades - novidade
3. Nuvens de revisão - novidades
4. Controlo da visibilidade por entidade
5. Utilização do Layer para cotagem
6. Leitura imediata de dimensões (Quick Measure)
7. Regulação das opções de exportação para PDF
8. Monitor de Variáveis
9. Controlo do modo de inversão de tramas
10. Objetos sobrepostos e duplicados
11. Vistas e sistemas de coordenadas
12. Manipulação de viewports no espaço de trabalho model
13. Desenho de arcos e de polilinhas - novidades
14.Blocos - novidades
15. Arrays associativos
16. Marcação de linhas de centro associativas
17. Referências externas e eficientes
18. Fields para extrair dados
19. Objetos com comportamento de anotação
20. Converção de desenhos PDFs em desenhos DWG
21. Comparação de desenhos
22. Partilha de desenhos através da Cloud (Shared Views)

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
Competências Básicas em Informática

30 horas

Objetivos

Destinatários

Dotar os formandos de conhecimnetos
básicos de informática na ótica do utilizador
- utilização e manipulação de várias
ferramentas do Windows.

Indivíduos
que
pretendam
adquirir
competências básicas ao nível da utilização de
um pc e conhecimentos sobre as aplicações
informáticas: Word, Excel, Powerpoint e
browser.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Windows
Processador de Texto
Folha de Cálculo
Powerpoint
Internet

EXCEL Iniciação (Nível I)
20 horas

Objetivos

Destinatários

• Possibilitar ao participante otimizar a
utilização do Microsoft Excel retirando daí
todas as vantagens
• Explorar o Microsoft Excel de forma a dotar
os participantes com conhecimentos para
a criação e alteração de folhas de cálculo,
gráficos, formulários e mapas e ligações
entre ficheiros. Utilização de funções
matemáticas, estatísticas e lógicas

Interessados
que
pretendam
adquirir
conhecimentos sobre o Microsoft Excel.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.

Noções iniciais
Formatação das Células
Cálculos
Gráficos
Impressão

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
EXCEL Avançado (Nível II)

20 horas

Objetivos

Destinatários

Explorar o Microsoft Excel de forma a dotar
os participantes com conhecimentos das
ferramentas avançadas de forma a melhorar
o seu desempenho.

Interessados que pretendam aprofundar os
seus conhecimentos sobre o Microsoft Excel.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operações avançadas com ficheiros
Funções avançadas
Operações avançadas com documentos
Ferramentas de base de dados
Formatações avançadas
Filtros automáticos e avançados

7. Criação de subtotais
8. Ligações entre folhas e livros
9. Automatização de tarefas
10. Formulários
11. Intercâmbio com outras aplicações
12. Personalização da barra de ferramentas

EXCEL – Macros e VBA
20 horas

Objetivos

Destinatários

• Automatizar as tabelas e os cálculos
• Saber escrever Macros
• Desenvolver aplicações em VBA

Utilizadores avançados do Microsoft Excel que
sintam necessidade de criar automatismos
em folhas de cálculo recorrendo às
técnicas base de programação em VBA. Os
participantes deverão possuir competências
avançados na utilização do Microsoft Excel.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fundamentos de Programação
Arquitetura VBA
Funções
Macros
Objetos do Excel
Formulários
Acesso a bases de dados
Projeto

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
EXCEL para Financeiros

30 horas

Objetivos

Destinatários

• Criar Modelos que permitam a otimização
da Gestão Financeira
• Realizar Tratamento de Dados de
modo a efetuar a respetiva Análise
de Sensibilidade, construindo Rácios
Financeiros Interligados que permitam
analisar Projetos Financeiros

Diretores
Financeiros,
Diretores
Administrativos, Técnicos das áreas Financeira
e Contabilística.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução
Personalizar o Excel
Funções do Excel
Construção de Modelos de Auxílio à Tomada de Decisões Financeiras
Converção das Folhas de Excel em Informações Eficazes
Tabelas Dinâmicas
Macros

Informática na Ótica do Utilizador
30 horas

Objetivos

Destinatários

• Ganhar eficácia, através da exploração do
Microsoft Office
• Explorar, ao nível avançado, as capacidades
do Microsoft Office, ao nível do Word,
Excel, Powerpoint e Outlook

Indivíduos que pretendam aprofundar os
seus conhecimentos sobre as aplicações
informáticas:
Windows,
Word,
Excel,
Powerpoint e Internet.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.

Funções Avançadas do Word
Funções Avançadas do Excel
Funções do PowerPoint
Microsoft Outlook

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
Microsoft Teams

5 horas

Objetivos

Destinatários

• Conhecer as funcionalidades do Microsoft
Teams, enquanto ferramenta que permite
a comunicação e colaboração das equipas
de trabalho
• Gerir o Microsoft Teams, otimizando ao
máximo a sua utilidade

Utilizadores do Office 365 que necessitem de
saber utilizar uma ferramenta de colaboração
e partilha.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução ao Microsoft Teams
Criação de Equipas
Criação de Canais
Videoconferência
Partilha de Ficheiros e Pastas
Gestão de Reuniões e/ ou Eventos
Tarefas
Aplicações

Microsoft office 365
18 horas

Objetivos

Destinatários

Utilizar as várias ferramentas e serviços
oferecidos pelo Office 365, a plataforma online colaborativa da Microsoft.

Qualquer profissional que utilize ou deseje
descobrir os serviços on-line da plataforma
colaborativa e de partilha do Microsoft Office
365.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acesso ao Office 365
Gestão das definições do Office 365
Exposição dos programas que compõem o Office 365
Introdução ao Outlook
Introdução ao Word
Introdução ao PowerPoint
Ferramenta Teams
Ferramenta Forms

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
MS Access Iniciação (Nível I)

20 horas

Objetivos

Destinatários

Adquirir conhecimentos para compreender
o conceito de base de dados, criar, abrir
e manipular ficheiros de bases de dados
Access, quer em termos de estrutura, da
organização da informação e da utilização
das ferramentas disponíveis no Access.

Interessados que pretendam aperfeiçoar
competências ao nível da utilização do
Access.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução às bases de dados
Tabelas
Registos
Formulários
Relatórios
Segurança

MS Access Avançado (Nível II)
20 horas

Objetivos

Destinatários

• Personalizar a base de dados, utilizando
macros e criando formulários e relatórios
complexos
• Administrar uma base de dados sob o
ponto de vista da segurança dos dados
• Estabelecer níveis de acesso e implementar
palavras passe

Utilizadores regulares do Access que
pretendam personalizar os seus formulários
e relatórios e produzir pequenas aplicações,
baseadas em macros, com aparência e
funcionalidade profissionais.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consultas de Acão
Consultas personalizadas
Criação de formulários com controlos avançados
Relatórios
Ferramentas avançadas
Segurança da base de dados
Macros

Voltar ao Índice
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Cursos de Informática
MS PROJECT

32 horas

Objetivos

Destinatários

• Desenvolver
uma
metodologia
de
gestão de projetos para homogeneizar o
tratamento de informação
• Conhecer e aplicar instrumentos de
apoio à planificação e gestão de projetos
(Gráficos de Gantt, Redes CPM \ PERT)
• Utilizar ferramentas informáticas para
melhorar a planificação, organização e
controlo de projetos

Gestores de projetos. Dirigentes e Quadros
que colaboram em grupos de trabalho para o
planeamento e controlo de projetos.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noções gerais sobre gestão de projetos
Utilização do MS Project
Elaboração do cronograma
Consignação de recursos
Visualização e partilha de informação
Controlo e Registo de Progressos
Extração de formulários e relatórios

Voltar ao Índice

Cursos de Especialização
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Cursos de Especialização
Lean e Operations Management

112 horas

Objetivos
• Utilizar articuladamente os princípios e instrumentos Lean em iniciativas de melhoria da eficiência
dos processos de negócio, assumam estes uma natureza operacional, de suporte ou de gestão
• Incrementar a capacidade de tomar decisões que conduzam à melhoria dos resultados
operacionais e do negócio por via do aumento do valor-acrescentado gerado e da apreciação e
redução dos riscos
• Identificar, priorizar e concretizar iniciativas e projetos de melhoria, alinhados com objetivos
estratégicos, numa ótica de retorno financeiro e de sustentabilidade económica e socioambiental
• Dominar as melhores práticas e as ferramentas de apoio conducentes ao planeamento, controlo
e melhoria eficazes das operações, dos processos organizacionais e da cadeia de abastecimento
• Desenvolver as funções de liderança e de gestão de equipas, bem como potenciar a otimização
da utilização dos recursos produtivos disponíveis e dos tempos e métodos de trabalho
• Integrar a práticas de melhoria contínua e Excelência Operacional num sistema integrado de
gestão

Destinatários
Executivos, gestores, engenheiros e outros profissionais que pretendam adquirir ou aprofundar
conhecimentos e desenvolver competências na área.

Conteúdos Programáticos
1. Lean Management
• Lean Thinking
• Kaizen Diário
• Resolução Estruturada de Problemas
• Kaizen de Líderes
• Kaizen Projeto
• Value Stream Mapping
• Value Stream Design
• Kata Coaching & TWI
• Lean Services
• Lean Office
• Lean Quality, Green & Safety
• Excelência Operacional
2. Operations Management
• Teoria das Restrições
• Lean Six Sigma
• Estudo de Métodos e Tempos
• Logística e Supply Chain Management
• Investigação Operacional
• Controlo Estatístico da Qualidade
• Gestão do Risco
• Economia e Gestão Financeira
• Coaching

Em parceria com ISQ

Voltar ao Índice
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Cursos de Especialização
Técnico Superior de Segurança no Trabalho

580 horas

Objetivos
Promover a formação qualificada de técnicos superiores de segurança no trabalho, de acordo
com os parâmetros estabelecidos no respetivo Sistema de Certificação Profissional. Pretende-se,
assim, desenvolver competências de Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho no contexto das
organizações produtivas.

Destinatários
Licenciados e/ou Bacharéis que pretendam desenvolver a sua atividade profissional na área da
Segurança no Trabalho, como Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho.

Conteúdos Programáticos
1. Noções de Estatística e Fiabilidade
2. Noções de Comunicação e Informação, Relações Interpessoais e Dinâmica de Grupo
3. Gestão das Organizações e Planeamento
4. Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança
5. Avaliação de Riscos
6. Higiene no Trabalho
7. Segurança no Trabalho
8. Medicina do Trabalho
9. Organização da Emergência
10. Controlo dos Riscos: Medidas de Prevenção e de Proteção
11. Ergonomia
12. Gestão da Prevenção
13. Legislação, Regulamentos e Normas sobre Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Organização
dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
14.Psicologia do Trabalho
15. Conceção, Gestão e Desenvolvimento da Formação

Voltar ao Índice

Outros Cursos
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Outros Cursos
Empreendedorismo

60 horas

Objetivos

Destinatários

• Dotar os formandos com conhecimentos
e competências na área empresarial a
nível económicofinanceiro, mercados,
comercial, operacional, marketing e de
recursos humanos
• Dotar os formandos de competências
ao nível da competitividade e do
empreendedorismo

12º
Ano,
Licenciados,
Empresários,
Gestores, Quadros Médios e Superiores das
Organizações.

Conteúdos Programáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empresa e Empreendedorismo
Recursos Humanos
Constituição da Empresa – Enquadramento Legal
Sistema de Gestão da Qualidade
Introdução ao Plano de Negócios / Estudo de Viabilidade
Gestão Estratégica e Comercial
Gestão Financeira e Sistemas de Informação de Gestão
Plano de Negócios

Voltar ao Índice
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Outros Cursos
Formação Pedagógica Inicial de Formadores

96 horas

Objetivos
A formação pedagógica de formadores/as visa promover a aquisição, atualização e o aperfeiçoamento
de competências, transferíveis para a sua prática. Estas Competências situam-se ao nível da
animação da formação e, também, no sentido alargado da sua função:
• na conceção e elaboração de programas de formação e de materiais pedagógicos
• na gestão e coordenação de formação
• no campo da investigação e da experimentação de novas abordagens e metodologias aplicadas
a públicos e contextos diversificados, em várias modalidades de formação

Destinatários
A Formação Pedagógica Inicial de Formadores é dirigida a indivíduos que pretendam adquirir o
Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) para exercer a atividade de formador.

Conteúdos Programáticos
Módulo I – Formador: Sistema, Contextos e Perfil
• Formador: Contextos de Intervenção
• Aprendizagem, Criatividade e Empreendedorismo
Módulo II – Simulação Pedagógica Inicial
• Preparação e Concretização das Simulações
• Análise e Projeto de Melhoria
Módulo III – Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação
• Comunicação e Comportamento Relacional
• Diversidade no Contexto de Formação
Módulo IV – Metodologias e Estratégias Pedagógicas
• Métodos e Técnicas Pedagógicas
• Pedagogia e Aprendizagem Inclusiva e Diferenciada
Módulo V – Operacionalização da Formação
• Competências e Objetivos Operacionais
• Desenho do Processo de Formação – Aprendizagem
Módulo VI – Recursos Didáticos e Multimédia
• Exploração de Recursos Didáticos
• Construção de Apresentações Multimédia
Módulo VII – Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem
• Plataformas: Finalidades e Funcionalidades
• Comunidades Virtuais de Aprendizagem
Módulo VIII – Avaliação da Formação e das Aprendizagens
• Avaliação Quantitativa e Qualitativa
• Avaliação: da Formação ao Contexto de Trabalho
Módulo IX – Simulação Pedagógica Final
• Preparação e Concretização das Simulações
• Análise e Prospetiva Técnico-Pedagógica

Voltar ao Índice

última atualização: março de 2021

Rua Eng.º José Cordeiro, nº6
9504-522 Ponta Delgada
Tel.: 296 209 655 Tlm.: 917 949 893
E-mail: formacao@norma-acores.pt
www.norma-acores.pt

