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Preâmbulo
As profundas mudanças ocorridas no mercado de trabalho criam novos padrões de oportunidade e de risco, forçando a
que sejam encontradas novas formas de pensar a respeito dos postos de trabalho, das carreiras, das remunerações e
de todas as formas de vida. Neste contexto, as empresas devem estar atentas a estas mudanças e fazer tudo para as
poder acompanhar. É neste âmbito, que a formação profissional se revela importante para as organizações. Também
os colaboradores das organizações têm de assumir a necessidade de desenvolver e apurar competências aos mais
variados níveis.

Desde que enquadrada na estratégia da organização, a formação constitui hoje em dia um eficaz instrumento da
gestão de recursos humanos para gerir as competências técnicas e humanas que a turbulência dos mercados exige, ao
mesmo tempo que, permite compreender e absorver mais rapidamente a mudança e a inovação tecnológica
envolvente.

A formação e o desenvolvimento assumem um papel crucial sobre o atingir das metas e a satisfação dos objetivos da
organização. As competências que as organizações necessitam para atingir os seus objetivos estratégicos, residem por
um lado nas pessoas e por outro numa formação alinhada com a gestão estratégica. Assim, há que ter sempre
presente que é essencial para os organizações investir na formação, ainda que os seus resultados só sejam visíveis a
longo prazo.

Mais do que formar o homem certo no momento certo é necessário prever, lendo os sinais de mudança. As rápidas
transformações nas estruturas das organizações, nos métodos de trabalho e na tomada de decisões obrigam a
preparar a força de trabalho para funcionar como um novo paradigma que se traduz no envolvimento das pessoas
para desenvolver a organização, através da aprendizagem organizacional e do trabalho em equipa em detrimento de
opções individualizadas.
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Breve Historial e Apresentação
A Frouco & Henriques Associados (FHA) foi constituída em 16 de Junho de 2000 e tem por objeto social um amplo
leque de atividades, nomeadamente:
“ Investigação e desenvolvimento, projetos de investimento, gestão de recursos humanos, formação profissional,
recrutamento e seleção, ensino e educação, (...) consultoria e assistência técnica, (...) certificação da qualidade,
publicações técnicas e edição de estudos, informação técnica e científica e outras publicações de interesse geral,
auditorias, (...) prestação de serviços.”
No entanto, e mercê da larga experiência dos seus sócios fundadores (desde 1989) na área da formação profissional e
de consultoria a FHA, tem vindo a realizar cursos de formação profissional, para clientes e para a própria empresa.
Simultaneamente tem vindo a prestar consultoria na área financeira e de investimentos a pequenas e médias
empresas.
Atenta às necessidades, cada vez mais exigentes, do mercado tem vindo a reforçar as suas competências bem como os
laços de afetividade comercial que a ligam aos seus clientes e com todos aqueles que pretendam fazer parte da sua
“família”.
Dadas as necessidades crescentes das empresas que pretendem num todo ter o apoio de técnicos altamente
especializados, mercê da elevada procura de serviços específicos e tendo em atenção os objetivos e o
desenvolvimento pretendido, tanto a nível nacional como internacional, a sua atividade assume-se como globalizante
num contexto empresarial.
As baixas habilitações académicas e as poucas qualificações técnicas da população ativa portuguesa são
consensualmente reconhecidas como estrangulamentos da competitividade das organizações nacionais. Desse modo,
é urgente e necessário dinamizar junto das organizações empresariais, a conceção e realização de cursos de formação
profissional com vista à qualificação dos seus diretores, quadros técnicos e restantes colaboradores.
A FHA não trabalha de forma isolada, tendo como objetivo os novos métodos organizacionais. Envereda cada vez mais
pelo trabalho em equipa, o que a leva a escolher por vezes opiniões diferentes ou mesmo contraditórias, o que faz do
debate um sentido crítico e criativo, por vezes divergente, mas sempre pluralista e universal.
A Frouco & Henriques Associados aposta na melhoria contínua dos seus serviços/produtos. Para tal recorre não só à
experiência no mercado da formação profissional e consultoria, mas também no desenvolvimento de parcerias com
empresas, associações e outras instituições de forma a serem concebidas e desenvolvidas soluções inovadoras e
adaptadas às necessidades específicas dos seus clientes.

Visão
A Frouco & Henriques Associados assume-se em termos futuros, como:

12



Uma empresa forte, bem-sucedida, competitiva, orientada para a conquista e fidelização do cliente, que trabalha
na contínua busca da excelência;



Uma estrutura organizacional racional, horizontal e descentralizada, procurando a eficiência, a eficácia e a
efetividade;



Uma empresa humanizada, formada por colaboradores entusiasmados, competentes, motivados, pró-ativos,
valorizados e comprometidos com a empresa. Composta por equipas sinérgicas, orgulhosas por agregarem valor e
poderem contribuir, de forma significativa, para o desenvolvimento da sociedade, tornando presente a visão de
futuro.
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Missão
A missão da Frouco & Henriques Associados é fornecer aos seus clientes serviços focalizados nas suas necessidades e
expetativas, primando pela qualidade, rigor e elevada competência para fomentar o aumento da competitividade dos
mesmos em harmonia com o interesse dos dirigentes, empregados, colaboradores e sociedade civil em geral.

Política da Qualidade
A Frouco & Henriques Associados, é uma organização privada cujo objetivo é a prestação de serviços na área da
Formação.

Pretende satisfazer as necessidades dos seus clientes, com rigor e rapidez, privilegiando o atendimento personalizado
e a comunicação, permitindo a realização dos seus sócios e colaboradores.

É objetivo desta organização ser uma referência na sua área de atividade observando os seguintes princípios:


Ética e Deontologia nos relacionamentos, com os clientes, pessoal e fornecedores;



Atualização profissional contínua;



Cumprimento dos requisitos das normas NP EN ISO 9001:2008 e NP 4512:2012 e princípios orientadores
para a certificação de entidades formadoras e melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da
qualidade;



Cultura de comunicação aberta e eficaz com todas as pessoas da organização estimulando a participação e
bem-estar de todos os profissionais, permitido assim o crescimento da organização e o consequente
reconhecimento financeiro de acordo com a participação de cada profissional;



Respeito pelo ambiente físico e social.

A implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade foi a solução adotada pela organização para atingir os
objetivos que se propõe alcançar.

Crenças e Valores


Profissionalismo
Exercemos as nossas atividades de forma correta e bem planeada.



Ética
Não sacrificamos a nossa ética e integridade na procura dos nossos objetivos. Encorajamos a diversidade e
tratamos os nossos funcionários e colaboradores com respeito, justiça e dignidade. Não toleramos qualquer
tipo de discriminação.



Focalização nas necessidades dos nossos clientes
Procuramos constantemente soluções que agreguem valor aos nossos Clientes, visando desta forma
estabelecer parcerias duradouras e rentáveis.



Qualidade dos produtos / serviços
Procuramos que o nosso desempenho seja “fazer cada vez melhor” em termos dos fatores: qualidade, preço e
diversidade.



Dinamismo
Espírito empreendedor dinâmico, procurando com energia e flexibilidade, novas soluções e oportunidades de
forma a obter a diferenciação no mercado.



Criatividade e inovação



Procuramos soluções inovadoras com alegria, ousadia, determinação e paixão. Promovemos o
aperfeiçoamento contínuo com intuição, sensibilidade e conhecimento.
Parcerias e gestão participativa
Procuramos a realização de parcerias responsáveis proporcionando que estas assumam as suas
responsabilidades nos compromissos assumidos.



Flexibilidade
Sermos flexíveis é a condição fundamental para uma melhor adaptação à mudança.



Humanização

Valorizamos as relações humanas, respeitando e estimulando a individualidade de cada pessoa, como forma de
enriquecimento da diversidade. Procuramos contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade e da qualidade das
relações em cada uma das suas ações.

14

Descrição genérica da atividade formativa
A Frouco & Henriques Associados desenvolve soluções formativas que em função dos objetivos a atingir e das
caraterísticas da população a que se destina, poderão ser disponibilizadas nos seguintes formatos:


Intraempresas;



Interempresas.

Os principais públicos-alvo para os quais a organização desenvolve a sua atividade formativa encontram-se a seguir
descriminados:


Jovens e adultos à procura do primeiro emprego;



Ativos empregados (não qualificados, semiqualificados e qualificados);



Desempregados (curta e longa duração);



Quadros médios e superiores;



Empresários/ comerciantes.

Para dar resposta ao mercado e às solicitações de formandos e colaboradores a Frouco & Henriques Associados
promove ações de formação que reforcem as competências, nomeadamente nos seguintes domínios de formação:


Animação cultural;



Apoio ao comércio e restauração;



Tecnologias de informação;



Informática na ótica do utilizador e da programação informática;



Apoio à gestão de equipamentos;



Gestão de empresas;



Gestão de recursos humanos;



Turismo;



Comércio;



Ambiente e Qualidade;



Novas tecnologias;



Apoio a crianças e jovens;



Gestão de serviços e equipamentos;



Cultura, desporto e lazer;



Gestão e acompanhamento de intervenções de combate à exclusão social;



Reforço das competências empresariais ao nível da captação de investimentos, das novas tecnologias, da
inovação organizacional e da promoção de produtos e atividades no exterior.
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Pretende-se deste modo assegurar, a ativos de empresas o aperfeiçoamento de conhecimentos garantindo as
adequadas competências nas áreas acima referidas de forma a acompanhar a evolução tecnológica e a utilização de
novos produtos e serviços.
Nesse sentido é objetivo da Frouco & Henriques Associados: permitir aos seus formandos aprofundar os
conhecimentos teórico-práticos com vista à atualização de novos produtos e serviços; atualização tecnológica
crescente e acompanhamento das normas profissionais nacionais e comunitárias fomentando um elevado
desempenho da profissão, nomeadamente no respetivo local de trabalho.
Dotar os formandos de ferramentas que permitam responder não só às exigências altamente competitivas do mercado
de trabalho como à procura registada por parte daqueles que, no domínio das suas funções, pretendem atualização,
modernização ou aquisição de novas áreas adequadas à progressão na carreira inclusive a uma maior autonomia de
desempenho, em termos de maiores exigências verificadas ao nível das respetivas atividades profissionais.
Por outro lado, e no que respeita à formação inicial e contínua de formadores, pretende-se dotar os participantes de
conhecimentos pedagógicos que permitam preparar, desenvolver e auditar sessões de formação com vista a facilitar o
processo de aprendizagem, através da inovação tecnológica e sobretudo metodológica, mediante a realização de
cursos de formação de formadores.
As ações de formação profissional que a Frouco & Henriques Associados tem vindo a promover, para si e/ou para os
seus clientes, estão englobadas nas seguintes áreas de formação:



090 Desenvolvimento pessoal;



146 Formação de professores/formadores de áreas tecnológicas;



222 Línguas e literaturas estrangeiras;



341 Comércio;



342 Marketing e publicidade;



343 Finanças, banca e seguros;



344 Contabilidade e fiscalidade;



345 Gestão e administração;



346 Secretariado e trabalho administrativo;



347 Enquadramento na Organização/Empresa



380 Direito;



482 Informática na ótica do utilizador;



581 Arquitetura e Urbanismo;



582 Construção civil e engenharia civil;



621 Produção agrícola e animal;



729 Saúde - Programas não classificados noutra área de formação



761 Serviço de apoio a crianças e jovens;



762 Trabalho social e orientação;



811 Hotelaria e restauração;
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812 Turismo e lazer;



815 Cuidados de beleza;



840 Serviços de transporte;



851 Tecnologia de proteção do ambiente;



861 Proteção de pessoas e bens;



862 Segurança e higiene no trabalho.

A Frouco & Henriques Associados tem pautado a sua atividade na procura da melhoria contínua das metodologias e
processos utilizados nas suas diferentes áreas de intervenção.

17
Este processo de melhoria contínua deve-se ao sistema de acompanhamento e avaliação concretizado através do
sistema de gestão da qualidade implementado na empresa, possibilitando a identificação de constrangimentos,
condicionantes e boas práticas através de medidas corretivas visando a melhoria contínua do serviço prestado junto
dos seus clientes.
Existe a preocupação constante em verificar qual o grau de satisfação de todos aqueles, que interna ou externamente,
a montante ou a jusante se encontram envolvidos no processo bem como determinar a efetiva correspondência
subjacente aos resultados atingidos face às necessidades detetadas.
A FHA desenvolve uma cultura muito própria, que designa de “saber estar/saber fazer”, onde todos os colaboradores,
de forma inequívoca, atuam em torno e de acordo com um mesmo objetivo, num todo coerente e harmonizado, tendo
como princípio básico acima de tudo a completa satisfação de todos os seus clientes, pilar fundamental do processo de
melhoria contínua.
No que respeita às modalidades de formação as predominantes são:


Formação inicial;



Formação de qualificação;



Formação de atualização/ aperfeiçoamento;



Formação de reconversão.

A atividade formativa é desenvolvida em formação presencial e/ou em contexto de trabalho.

090 Desenvolvimento Pessoal
18

Gestão de Conflitos
Destinatários
Gestores, Quadros, Técnicos e todos os profissionais que devido às suas funções pretendam aperfeiçoar e/ou
desenvolver competências na área de Gestão de Conflitos.
Requisitos de acesso

Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Este curso pretende habilitar os formandos a gerir com sucesso as situações de conflito em que se encontrem, direta
ou indiretamente, envolvidos, reconhecendo o papel decisivo mas crítico dos conflitos no processo de evolução.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Definir e identificar os tipos de conflitos
 Desenvolver técnicas de comunicação e assertividade no processo de prevenção e resolução de conflitos;
 Aplicar técnicas de gestão de emoções na gestão de conflitos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipos de Conflitos;
Efeitos e Gestão de Conflitos;
Comunicação eficaz e assertividade;
A Inteligência Emocional;
Técnicas de Gestão de Conflitos.
Técnicas de Negociação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica prática com utilização de meios audiovisuais. Estudo de casos e exercícios práticos. Roll-playing.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Textos de apoio (exercícios práticos), Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Chefias e Liderança
Destinatários
Estudantes universitários, empresários, gestores, consultores, contabilistas e outros profissionais na área de gestão.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Desenvolver competências na área da chefia e liderança, para a promoção de uma maior rentabilidade empresarial.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer a importância do chefe enquanto líder de pessoas;
 Desenvolver competências no sentido de conduzir cada elemento da sua equipa na consecução dos
objetivos;
 Saber como liderar nos momentos críticos e gerir conflitos;
 Perceber as competências necessárias para a função da chefia da equipa de vendas;
 Saber aplicar os principais mecanismos de liderança.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Competências interpessoais;
Técnicas de liderança;
Motivação;
Técnicas de resolução de conflitos.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais. Casos práticos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.

Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica (de 150h de formação dadas) e profissional
subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Relações Interpessoais
Destinatários
População em geral com destaque para a população ativa.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar o formando de conhecimentos e/ou competências no âmbito das relações Interpessoais, nomeadamente na
identificação, gestão e identificação de conflitos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar e desenvolver competências para um trabalho de equipa eficaz.
 Identificar, gerir e resolver conflitos interpessoais dentro da comunidade educativa.
 Aprender a dar / receber feedback
 Saber quais as formas possíveis de resolução de conflito, nomeadamente, o processo colaborativo de
resolução de conflitos
 Realizar a análise funcional do comportamento, tendo presente os antecedentes, o comportamento e as
consequências
 Utilizar técnicas e estilos de comunicação apropriados aos diferentes elementos da comunidade educativa
 Saber fazer uma autoavaliação dos seus pontos fortes e fracos nesta área das relações interpessoais de
forma a consolidar a sua própria autoimagem e o seu relacionamento com os outros.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicação
Processo de Desenvolvimento Interpessoal
A motivação
Dinâmicas de Grupo
Liderança
Gestão de Conflitos
Avaliação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Trabalho de grupo; Roll- playing; Dinâmicas de grupo; Estudos de caso.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
17 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Assertividade e relações interpessoais
Destinatários
Gestores, líderes de equipas e todos os profissionais que necessitem de desenvolver uma atitude assertiva e a sua
capacidade para estabelecer relações positivas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Permitir ao formando afirmar-se em todos os contextos e desenvolver os seus recursos pessoais para lidar com
situações geradas pela adoção de atitudes de comunicação ineficazes.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Melhorar as suas técnicas de comunicação e criar maior empatia nas relações interpessoais;
 Afirmar-se tranquilamente nas relações face a face;
 Refrear as suas atitudes ineficazes de comunicação;
 Lidar com os outros estabelecendo um relacionamento mais justo e confiável;
 Melhorar a sua autoconfiança; adotar uma atitude assertiva face às críticas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Saber identificar o seu perfil assertivo nas relações profissionais e extraprofissionais
Desenvolver uma postura assertiva
Treinar-se na utilização das principais técnicas de desenvolvimento da atitude assertiva
Criar compromissos realistas em caso de desacordo
Elaborar um plano de ação pessoal adequado
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a autodiagnósticos, exercícios práticos e roleplays com feedback estruturado, para experimentar novos
comportamentos e facilitar a transferência para a sua integração no quotidiano futuro.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Motivar e gerir equipas
Destinatários
Presidentes/ Administradores, Alta Direção/ Quadros Dirigentes, Diretores Gerais/ Gerentes, Diretores/ Responsáveis
de Departamento, Quadros Médios/ Superiores, Chefias Intermédias e Chefes de Projeto.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender o Impacto da Motivação no Rendimento dos Colaboradores e no seu Compromisso com os Resultados
da Empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer as Principais Teorias da Motivação e adequar o seu Uso ao Contexto e às Características dos
Colaboradores.
 Reconhecer o Papel do Gestor como Facilitador das Condições propícias à Auto Motivação dos
Colaboradores.
 Compreender o Efeito dos diferentes Comportamentos Comunicacionais na Motivação dos Colaboradores.
 Reforçar Comportamentos Facilitadores do Desenvolvimento das Pessoas e das Equipas.
 Definir Estratégias de Motivação para os Colaboradores e a Equipa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

O papel da motivação no compromisso das pessoas e equipas com os resultados
A comunicação e a relação como elementos geradores de confiança e empenho no seio da equipa
A motivação e o desenvolvimento dos colaboradores e equipa
Comunicação
Gestão de conflitos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso e simulações. Partilha de boas práticas para promover a melhoria das
competências esperadas na função.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Trabalhar em Equipa
Destinatários
O curso dirige-se a quadros e chefias, assim como a todos os profissionais que pretendam e/ou necessitam de
estabelecer e manter relações favoráveis e produtivas com as pessoas que integram o seu contexto profissional.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição e/ou desenvolvimento de atitudes e comportamentos de trabalho em equipa.
Objetivo Especifico








Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
Conhecer as ferramentas comunicacionais que permitem gerir assertivamente as relações interpessoais no
quadro das equipas;
Reconhecer a importância dos objetivos e das responsabilidades no quadro do trabalho em equipa;
Aplicar ferramentas de operacionalização do trabalho em equipa:
 Na resolução de problemas;
 Nas reuniões;
 Na planificação e execução;
 Na divisão de tarefas;
 Na gestão do tempo;
 Na regulação da tomada de decisão;
Clarificar a conceptualização atual na avaliação da performance das equipas;
Reconhecer a importância do trabalho em equipa como base para a perceção por parte dos clientes (internos
e/ou externos) de um serviço de excelência.
Conteúdo Programático

1.
2.
3.
4.

A construção de uma equipa de trabalho e a perceção do que é trabalho de equipa;
A constituição das equipas, elaboração de objetivos da equipa e objetivos individuais; Tipos de equipa e tipos
de líderes nas equipas;
Os aspetos relativos ao trabalho de uma equipa, na conceção de um trabalho concreto e na sua avaliação;
Os aspetos relativos ao trabalho de uma equipa, na perspetiva da planificação e execução, divisão de tarefas,
gestão do tempo e autorregulação, bem como, relação da equipa com os seus interlocutores internos e
externos.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.

Técnicas Pedagógicas
Casos práticos. Simulação.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Coaching
Destinatários
Gestores e Líderes que queiram desenvolver as competências de Coaching para promover o desenvolvimento das
pessoas e das equipas.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aplicar o coaching como um processo indispensável à superação pessoal e profissional, levando-o a obter o máximo de
rendimento no seu trabalho e maior capacidade de Liderança junto de equipas de trabalho.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o (s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o que é o Coaching e como aplicar as competências de Coaching para potenciar o
desenvolvimento das equipas;
 Reconhecer o potencial de cada elemento da equipa;
 Identificar as suas crenças limitativas na condução do processo de Coaching;
 Conduzir o processo e as sessões de Coaching no contexto do desenvolvimento das pessoas e das equipas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Fazer evoluir o seu papel e gestor: da chefia hierárquica o de líder coach
Os princípios da Liderança/ Coaching
Conduzir o processo a sessão de Coaching
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Autorreflexão sobre o papel e as competências do líder e o treino da condução de sessões de Coaching.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
4 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Cidadania e igualdade de género
Destinatários
Todos os que estejam interessados em conhecer melhor as questões da igualdade/desigualdade de género e que
pretendam conhecer estratégias para intervir na mudança.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender os mecanismos que produzem as situações de desigualdade e definir estratégias de mudança no
contexto familiar, pessoal e profissional, promovendo a igualdade de género e de oportunidades por forma a
contribuir para a inversão de trajetórias de exclusão social.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Especificar os conceitos básicos associados ao tema em análise;
 Reconhecer a realidade atual;
 Definir estratégias para promover a igualdade de oportunidades;
 Adaptar metodologias de intervenção em contextos formativos
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Igualdade, Diversidade e Cidadania
Sexo e Género
Papéis Sociais de Género, Paradigmas e Estereótipos
A Linguagem como Paradigma de (Des)igualdade
Coeducar para uma Cidadania Democrática
Historicidade da Mulher
Orientações Estruturantes para a Igualdade entre Homens e Mulheres
Mecanismos para a Promoção da Igualdade de Género
Responsabilidade Social das Organizações para a Concretização da Igualdade de Género
Dimensão Pessoal e Familiar
Dimensão Profissional
Conciliação entre a Vida Familiar, Pessoal e Profissional
Cadeira do Poder
Violência Doméstica e de Género
Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos
Mainstreaming de Género e Autoria de Género
Processo de Conscientização de Paulo Freire
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Comunicação e Expressão
Destinatários
Todos os profissionais que pretendam aperfeiçoar e/ou desenvolver competências.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e desenvolver competências na área da Comunicação e Expressão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Receber e integrar de forma crítica os diversos tipos de comunicação: linguística, plástica, dramática,
musical;
 Relacionar e cooperar de forma interpessoal e intercultural;
 Desenvolver uma comunicação eficaz e criativa;
 Desenvolver um projeto, integrando as diversas formas de comunicação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Relacionamento Interpessoal;
Língua Portuguesa;
Expressão Dramática;
Expressão Plástica;
Expressão Musical.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.

Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Falar em Público e Técnicas de Apresentação
Destinatários
Gestores, Quadros Técnicos, formadores e todos os profissionais que necessitam fazer apresentações em público ou
desenvolver a qualidade da sua expressão oral para participar em reuniões e defender as suas ideias perante grupos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Estruturar e desenvolver corretamente Apresentações e Exposições perante um Público/ Audiência.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir e desenvolver Métodos e Técnicas para facilitar a Preparação e Condução de Apresentações
persuasivas, dinâmicas e motivadoras.
 Selecionar o Estilo de Comunicação mais adequado em função do Tema, Objetivo e Audiência.
 Compreender a Importância do Controlo da Comunicação Verbal e Não-Verbal para a receção e compreensão
da Mensagem.
 Conhecer as Técnicas para captar e gerir as Expectativas do Público/ Audiência.
 Enfrentar com Eficácia os Desafios de uma Comunicação/ Apresentação em Público.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Preparar e estruturar uma apresentação;
Falar em público;
Momentos - chave de uma apresentação;
Captar a atenção e gerir o grupo.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações Práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint; Textos de Apoio (exercícios práticos); Computador; Projetor de vídeo.

Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
15 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Comunicação e imagem pessoal e profissional
Destinatários
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Chefias, Gestores, Profissionais das áreas de Marketing, Vendas e Público em geral.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os Participantes de ferramentas para uma autoavaliação da sua imagem e melhorias a implementar em contexto
pessoal e organizacional.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Autoanalisar a sua imagem, diagnosticando eventuais aspetos a melhorar;
 Possuir noções sobre uma boa gestão da imagem pessoal e profissional;
 Utilizar as técnicas de tratamento de imagem adequadas aos diferentes contextos;
 Assumir a postura mais adequada aos vários contextos socioprofissionais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

A Dimensão Holística da Comunicação;
A Otimização dos Recursos;
Alcançar o Sucesso;
Tratamento de Imagem.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações Práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
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Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Criatividade e Inteligência Emocional
Destinatários
Formadores, Animadores de Grupos, Professores, Gestores e Técnicos de Formação, Coordenadores de equipa,
Dirigentes e Chefias.
Requisitos de Acesso
Ter experiência como formador e/ou funções relacionadas com a animação de grupos e equipas; Apresentar
disponibilidade e apetência para o autoestudo e para o trabalho colaborativo.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Visa colocar ao serviço da formação contínua de formadores uma relação pedagógica intuitiva, relacional e afetiva.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer algumas teorias, conceitos e contextos acerca da Criatividade e Inteligência Emocional;
 Ter competências para abordagens/técnicas de resolução de problemas e formas de lidar com os mesmos
ao nível profissional e pessoal.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Criatividade;
Criar é ter Inteligência para simular;
Hemisférios cerebrais e Mapa Mental;
Pensamento Divergente e Pensamento Convergente;
Pensamento Lateral e Pensamento Vertical;
Inteligência Emocional;
A Assertividade – Atitude e traço de personalidade das estrelas;
Inteligências múltiplas;
Barreiras/ Bloqueios à Criatividade e à Inteligência Emocional.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Troca de experiências. Dinâmicas pedagógicas integradoras do clima cooperativo, técnicas para combater o stress,
gestão do conflito.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos
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Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão do tempo, organização e planeamento
Destinatários
Administradores, Diretores Gerais, Diretores de Departamento, Gestores e Responsáveis de Área e Consultores.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aprender a rentabilizar o Trabalho, através de Técnicas e Bons Hábitos de Gestão do Tempo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Orientar o Comportamento para a Produção de Resultados, mantendo uma Visão Global e
Estrategicamente Planeada;
 Melhorar a Produtividade e Eficácia dos Colaboradores, quer Individualmente, quer em Equipa;
 Mudar o conceito de Quantidade de Tempo pelo de Qualidade de Tempo;
 Mudar as Intenções por Ações, melhorando a Capacidade de Concretização de Planos e Estratégias;
 Delegar para se concentrar no que é Verdadeiramente Importante para o Desempenho Eficaz da função.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organização e planeamento;
O cérebro como recurso principal;
A utilização de um sistema de resultados;
A mesa de trabalho;
Como evitar os “ladrões do tempo”;
Plano de ação.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica com recurso a meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes.
Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
8 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Comunicar em público
Destinatários
Diretores, quadros médios e superiores, formadores, profissionais que necessitam de fazer apresentações em público
para pequenas ou grandes audiências e público em geral.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Este curso pretende transmitir um conjunto de orientações e sugestões que o orador tem que considerar ao fazer uma
apresentação perante um público.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer as técnicas de falar em público;
 Reconhecer a importância da imagem e das primeiras impressões;
 Saber utilizar os recursos pessoais: a voz, o olhar, os gestos, a postura e a movimentação;
 Saber utilizar os recursos de “recurso";
 Reconhecer a importância da linguagem não-verbal;
 Saber utilizar técnicas de aquecimento e projeção de voz;
 Planear a apresentação;
 Saber utilizar técnicas de interação com o público.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Falar em público;
A voz;
A inteiração com a audiência.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo, Demonstrativo e Interrogativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica com recurso a meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes.
Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos

Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão e condução de reuniões
Destinatários
Diretores, formadores, profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Vendas e Relações Públicas e público em
geral.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os participantes, através de treinos práticos de situações devidamente identificadas e planeadas, dos
conhecimentos e competências necessárias para a condução de reuniões de forma eficaz e eficiente.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Planear uma reunião;
 Conduzir uma reunião, focando na gestão de tempo e resolução de situações;
 Identificar os diferentes estilos de condução;
 Distinguir as técnicas de comunicação mais eficazes;
 Promover os métodos e técnicas de animação e facilitação de todos os intervenientes numa reunião.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

A importância das Reuniões na gestão de equipas;
Preparação de uma reunião;
Desenvolvimento de uma reunião;
Fecho de uma reunião;
Treino de competências comportamentais e técnicas.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica com recurso a meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes.
Exercícios práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Utilização de audiovisuais na comunicação
Destinatários
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Profissionais que no âmbito das suas funções pretendam desenvolver técnicas de comunicação com a utilização de
audiovisuais.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Desenvolver técnicas de comunicação com recurso a audiovisuais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a importância da utilização de recursos audiovisuais;
 Distinguir os diferentes meios audiovisuais;
 Aplicar as técnicas de comunicação utilizando os audiovisuais mais adequados.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A utilização dos Recursos Audiovisuais;
Os diferentes meios audiovisuais;
O momento da preparação dos recursos;
Fatores que condicionam a escolha;
Da prática à perfeição;
Treino de competências comportamentais e técnicas.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
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Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Gestão de Equipas de Call Center
Destinatários
Responsáveis/Coordenadores/Supervisores de Equipas de Call Center, Diretores de recursos Humanos e Responsáveis
de Telemarketing.
Requisitos de Acesso
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Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Otimizar a Performance e os Resultados das Equipas de Call Center.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender como a Motivação e a Satisfação influenciam os Elevados Níveis de Desempenho Individuais e
da Equipa e a diminuição da Rotatividade;
 Estabelecer e clarificar os Objetivos Individuais e Grupais de um Call Center, recompensando o bom
desempenho através do cumprimento dos mesmos;
 Identificar as Competências chave do Supervisor de Call Center, nomeadamente ao nível do Recrutamento e
Seleção de Operadores, e compreender o Papel do Coaching na Liderança das Equipas.
Conteudo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Os Objetivos do Call Center
O recrutamento e seleção dos operadores
O papel do supervisor
A liderança da equipa
A motivação da equipa
O supervisor e a avaliação da equipa
O supervisor e a qualidade do serviço
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
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Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Comunicação Escrita
Destinatários
Todos os profissionais que tenham responsabilidades pela elaboração de relatórios, estudos, propostas, emails,
comunicações e outros textos profissionais em geral.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Escrever textos profissionais que refletem e incorporam os critérios de qualidade, de interesse e de influência de forma
a desencadear a ação pretendida.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:

Conhecer os critérios de eficácia para os diferentes tipos de textos;

Escrever textos profissionais com objetividade, sem deixar de colocar a informação necessária;

Elaborar textos que utilizem as regras da legibilidade de forma a ser compreendido pelo destinatário;

Identificar e ajustar o índice de interesse do texto para potenciar a leitura;

Utilizar o texto profissional como um meio de negociação e influência e desencadeador das ações
pretendidas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Analisar o destinatário, o objetivo e a finalidade do texto
Organizar o pensamento
Situar as características e especificidades dos vários textos
Estruturar o texto
Escrever para ser compreendido e desencadear a ação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Conceptual: exercícios sobre a metodologia de conceção de textos reais. Técnico: exercícios práticos de legibilidade.
Pedagógico: jogos pedagógicos para reencontrar e estimular o prazer da escrita. Os participantes terão oportunidade
de receber feedback dos seus próprios textos e contactar com alguns exemplos tipo ilustrativos dos conceitos
trabalhados.

Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

54

Criatividade e Inovação
Destinatários
Todos os profissionais envolvidos em processos de inovação e de criatividade. Responsáveis por animar sessões de
criatividade e de procura de ideias.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Introduzir estratégias e técnicas que permitem o desenvolvimento de competências para explorar a capacidade
humana de criar, desenvolver e inovar.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Introduzir os conceitos essenciais associados com práticas do pensamento criativo colaborativo e com a
inovação;
 Enquadrar os desenvolvimentos sociais, humanos e tecnológicos atuais, incluindo as oportunidades oferecidas
pelas tecnologias de informação e redes;
 Introduzir métodos e técnicas avançadas de inovação e exploração da criatividade individual e grupal.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Reconhecer as bases psicofisiológicas da criatividade.
Ser criativo: ultrapassar obstáculos individuais.
Estimular a criatividade em grupos e equipas de trabalho.
Promover um clima organizacional criativo.
A criatividade no processo de resolução de conflitos.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo com recurso a audiovisuais.
Técnicas Pedagógicas
Estudo de casos. Exercícios práticos. Jogos pedagógicos.
Avaliação (Metodologia/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Saber Gerir o Tempo e Prever o Stress
Destinatários
Todos os quadros de uma empresa ou organização e pessoas que este tema lhes motive interesse. Público em Geral.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Melhorar o desempenho pessoal identificando os sintomas da má gestão do tempo que podem causar situações de
stress.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar métodos e técnicas que permitam aumentar a eficácia da organização do seu tempo em função da
sua atividade e respetivas prioridades;
 Antecipar e planificar as suas atividades distinguindo o importante e urgente;
 Otimizar a utilização do tempo;
 Organizar e utilizar uma agenda personalizada;
 Fornecer instrumentos de autodiagnóstico, identificação de sintomas de stress e como os controlar;
 Aprender a utilizar as diversas técnicas de autocontrole;
 Desenvolver competências para a resolução de problemas na prática profissional;
 Melhorar o desempenho pessoal pela gestão do stress;
 Desenvolver melhores níveis de energia pela prática do relaxamento.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Gestão do Tempo
O Planeamento de Atividades
A Gestão Eficaz do Tempo
Gestão do Stress: conceitos e diferenças de desafio e stress
Diferentes tipos de stress
Os ciclos viciosos do Stress
As consequências do Stress no equilíbrio Corpo-Mente – Reações ao Stress
Técnicas e Estratégias convencionais e não convencionais de Gestão de Stress
Desenvolvimento de um plano de ação individual & Q-EGS (Questionário de Estratégias de Gestão de Stress)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.

Técnicas Pedagógicas
Vivências e exercícios que permitam a partilha e o crescimento; Exposição oral dos temas com apoio audiovisual;
Trabalhos individuais e de grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Videoprojector, tela de projeção, Quadro Branco, Televisão e Vídeo e outros equipamentos solicitados pelos
formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Conflitos na Formação
Destinatários
Formadores e/ou outros técnicos de formação.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação

59

Formação Continua.
Objetivo Geral
Este curso pretende habilitar os formandos a gerir com sucesso as situações de conflito na formação em que se
encontrem, direta ou indiretamente, envolvidos, reconhecendo o papel decisivo mas crítico dos conflitos no processo
de evolução.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Compreender as causas e origens dos conflitos;
 Definir conflito e quais estratégias para o prevenir;
 Identificar formandos e/ou alunos potencialmente conflituosos;
 Diagnosticar a situação conflituosa;
 Aplicar competências de diálogo, escuta, e comunicação na mediação de conflitos;
 Conhecer e compreender as melhores ferramentas para cada tipo de conflito;
 Prever e prevenir a emergência de conflitos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

O Grupo de Formandos
Definição do Conflito
Prevenir o Conflito no Contexto de Formação
Gerir o Conflito num Grupo de Formação
Consequências para a Formação de uma Gestão de Conflitos adequada ou inadequada
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Partilha de Experiências; Análise e discussão de casos; Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento
grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Team Building
Destinatários
Gestores, responsáveis de equipa e técnicos de recursos humanos e profissionais de áreas afins que trabalhem ou
pretendam trabalhar em desenvolvimento de equipas.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Contínua.
Objetivo Geral
Este curso pretende habilitar os formandos a gerir com sucesso as situações de conflito na formação em que se
encontrem, direta ou indiretamente, envolvidos, reconhecendo o papel decisivo mas crítico dos conflitos no processo
de evolução.
Proporcionar aos participantes atividades que visam obter/reforçar competências de:





Liderança;
Comunicação;
Gestão;
Criatividade
Objetivo Especifico

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Assumir a função de líderes e liderados de forma a facilitar o processo de assimilação de responsabilidades em
cada momento da tarefa;
 Interiorizar o processo com vista à posterior transferibilidade para o dia-a-dia na organização.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

O Grupo de Formandos
Definição do Conflito
Prevenir o Conflito no Contexto de Formação
Gerir o Conflito num Grupo de Formação
Consequências para a Formação de uma Gestão de Conflitos adequada ou inadequada
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exercícios de Team Building.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
No final de cada atividade realizar-se-á um debriefing onde serão analisados os seguintes pontos: resultados e
comportamento individual; resultados e comportamento coletivo; formas de aplicar o processo no dia-a-dia da
organização em termos de planeamento, execução e análise.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho).
A emissão dos respetivos Certificados de Formação é processada através da Plataforma SIGO, a qual irá certificar as
respetivas ações de formação profissional.
Formador
Profissionais com habilitações em Team Building, detentores de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou
pedagógica na área.
Carga Horáriain
14 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
Considerações
Fica a cargo de cada participante os seguintes elementos: vestuário, calçado adequado à atividade desportiva,
chapéu/boné e protetor solar e agasalhos.
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146 Formação de Professores e Formadores de Áreas
Tecnológicas
63

Coaching na Educação e Formação
Destinatários
Formadores, Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário e Professores de Educação Especial.
Outros interessados na temática do curso.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
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Formação Contínua.
Objetivo Geral
Os formandos irão experienciar novas perspectivas sobre desafios e oportunidades, aumentando a autoconfiança e
reforçando as suas competências ao nível da excelência pessoal e profissional.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
 Conhecer a fundamentação teórica e prática do coaching educativo;
 Planificar sessões de formação recorrendo a ferramentas de coaching de forma a estimular o interesse e
participação dos formandos;
 Desenvolver as competências do formador (liderança, comunicação e interação com os formandos) – coach;
 Otimizar o processo de ensino-aprendizagem através do recurso aos procedimentos de coaching na aula;
 Contribuir para que os formandos cresçam pela experiencia e autoconsciência tornando-se mais motivados e
focados.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

5.

Coaching: Contexto e Conceitos
a. Origens e conceitos do Coaching
b. Papel do Coach e do Coachee
c. Metodologia do Coaching
d. Benefícios e limites do Coaching
Coaching e PNL
a. Origens e Conceitos da PNL
b. Abordagens e Ferramentas da PNL
Processo de Coaching Formativo
a. Estilos e estratégias de aprendizagem
b. Ferramentas de coaching educativo/formativo
c. Fases de intervenção num processo de Coaching com os alunos/formandos
d. Qualidades e Objetivos de um Professor/Formador - Coach
e. Metodologia do Coaching em sala
f. Análise do desempenho da turma
Coaching: Do plano à Ação
a. Comunicação para a ação
b. Definição os objetivos pessoais
c. Motivar e acompanhar os formandos
Simulação de Sessão de Formação
a. Simulação de uma sessão
b. Análise e autoanálise dos comportamentos pedagógicos observados.

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exercícios práticos em grupo e/ou individual; Narrações; Dinâmicas de grupo; Músicas; Imagens e Auto registos; Troca
e Partilha de experiências.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores
Destinatários
Indivíduos que pretendam adquirir o CCP para exercer a atividade de formador. As condições de acesso exigem a
verificação dos requisitos exigidos nos termos do n.º 3 e n.º 4 da Portaria n.º 214/2011 de 30 de Maio.
Requisitos de Acesso
As condições de acesso à Formação Pedagógica Inicial de Formadores exigem a verificação dos requisitos de entrada,
exigidos pela Portaria nº 214/2011 de 30 de Maio, associados ao nível de qualificação escolar, nomeadamente:
possuir, preferencialmente, uma qualificação de nível superior e não ter qualificações inferiores ao 9º ano de
escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
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.
Objetivos Específicos
Pretende-se que cada formando, esteja apto a:
 Avaliar o perfil do formador face ao contexto geral da Formação Profissional:

Caracterizar os contextos/sistemas da Formação Profissional;

Distinguir as competências exigíveis ao formador em função dos sistemas em que intervém;

Adotar uma perspetiva de autoavaliação relativamente à sua prática.
 Preparar, dinamizar e avaliar unidades de formação:

Planificar unidades de formação tendo como ponto de partida as orientações e procedimentos do plano
de formação – instrumento de gestão de uma organização;

Formular adequadamente os objetivos pedagógicos que irão orientar a atividade formativa;

Conceber e aplicar uma metodologia adequada aos objetivos, aos públicos-alvo e ao contexto de
formação;

Desenvolver um dispositivo de avaliação das aprendizagens útil à sua prática pedagógica e como parte
integrante de um sistema interativo de avaliação da formação;

Utilizar e conceber de forma adequada os recursos didáticos e multimédia na formação, em suportes
diversificados em função da estratégia pedagógica adotada;

Adequar o processo de aprendizagem à especificidade do indivíduo adulto;

Desenvolver uma relação pedagógica eficaz e produtiva em função do grupo de formação.
 Refletir sobre os sistemas de formação:

Desenvolver uma análise construtiva que possa contribuir para a melhoria dos sistemas de formação, ao
nível técnico-pedagógico e/ou organizacional.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Formador: sistema, contextos e perfil
Simulação Pedagógica Inicial
Comunicação e Dinamização de Grupos em Formação
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metodologias e Estratégias Pedagógicas
Operacionalização da Formação: do Plano à Ação
Recursos Didáticos e Multimédia
Plataformas Colaborativas e de Aprendizagem
Avaliação da Formação e das Aprendizagens
Simulação Pedagógica Final
Forma de Organização

Formação Presencial.
Métodos Pedagógicos
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Método: Ativo, Interrogativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais. Análise de casos práticos, exercícios de aplicação prática, troca
de experiências entre os participantes, Simulações, autoscopias.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
A metodologia de acompanhamento e avaliação da formação baseia-se num conjunto de técnicas que visa identificar
as formas, os tipos e os instrumentos disponíveis para realizar a respetiva avaliação, tendo por objetivo obter feedback
de todos os participantes, imprimir qualidade em todo o sistema, promover um processo de melhoria contínua e aferir
as aprendizagens.
A avaliação, como processo sistemático, contínuo e integral ocorre em três momentos:
 Avaliação inicial ou diagnóstica;
 Avaliação contínua (formativa e sumativa);
 Avaliação final (sumativa).
A Avaliação Final de cada formando, determina o grau de sucesso da aprendizagem confrontando-se os resultados
obtidos na avaliação contínua com os objetivos operacionais definidos “a priori”. Esta, formaliza-se no final da ação de
formação, em reunião entre o coordenador e a equipa formativa, sendo expressa em termos quantitativos, numa
escala de 1 a 5, convertível em termos de Aproveitamento: Insuficiente, Satisfatório, Bom, Relevante e Excelente, de
acordo com a seguinte tabela de equivalência entre escalas:
Escalas de Classificação
Numérica
Percentual
Valores
(%)
0a9
0 a 49

Numérica
Nível
1

Literal
Nível
E

2

D

10 a 13

50 a 69

3

C

14 a 16

70 a 84

Aproveitamento Bom

4

B

17 a 18

85 a 94

Aproveitamento Relevante

5

A

19 a 20

95 a 100

Aproveitamento Excelente

Qualitativa
Aproveitamento Insuficiente
Aproveitamento Satisfatório

O peso de cada um dos elementos apresentados é distinto para o cálculo da Avaliação Final dos formandos.
Assim sendo, a Avaliação Final dos formandos assenta nas seguintes percentagens:
 Avaliação Diagnóstica (AD):
o Simulação Pedagógica Inicial - 10%
 (ii) Avaliação Sumativa (AS):

o
o
o

Objetivos Pedagógicos (OP) – 30%
Competências Pedagógicas (CP) – 30%
Projeto de Intervenção (PI) – 30%
AVALIAÇÃO FINAL = [(0,10 X AD) + (0,3 X AS/OP)+ (0,30 X AS/CP) + (0,3 X AS/PI)]

Considera-se que um formando teve aproveitamento no curso quando a sua classificação final for igual ou superior ao
nível 2, correspondendo em termos qualitativos a “Aproveitamento Satisfatório” e tendo registado uma assiduidade
mínima de 95% sobre a duração global do curso.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Computador, PowerPoint, videoprojector, cadeiras, mesas, exercícios de aplicação prática, Dinâmicas de Grupo, Fichas
de Trabalho. Moodle. Televisão e vídeo; máquina de filmar com tripé; écran de projeção; quadro de porcelana;
flipchart; computadores portáteis (1 para o formador e 1 por cada 2 formandos).
Certificação
No final da ação de formação, desde que os formandos tenham obtido aproveitamento será emitido um certificado de
formação profissional, nos termos da Portaria n.º 474/2010 de 8 de Julho de 2010.
Formador
Licenciados na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
90 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, Televisão e vídeo. Deverá
ainda ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da
formação.
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Jogos Pedagógicos
Destinatários
Chefias, dirigentes de empresas, coordenadores de equipa, técnicos de formação, formadores, animadores e
monitores de ações de formação profissional.
Requisitos de Acesso
12.º Ano/Bacharelato/Licenciatura ou CAP.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Criar, seleccionar e adaptar diferentes tipos de jogos pedagógicos para contextos e momentos formativos
diversificados.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
• Dinamizar sessões de formação, utilizando metodologias ativas;
• Gerir situações-problema que ocorram em contexto formativo;
• Aplicar eficazmente as estratégicas do animador da formação;
• Gerar a dinâmica de grupos;
• Gerir a comunicação do grupo de formação;
• Animar com autoridade e responsabilidade;
• Aprender a motivar e comunicar com o público em contexto formativo.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conceito de Dinâmica de Grupo
Etapas da Dinâmica de Grupo
Dicas para ter Sucesso Durante a Dinâmica de Grupo
O Processo da Comunicação
Técnicas para uma Comunicação Eficaz
Jogos Pedagógicos
Dinâmicas de Grupo nas Empresas
Técnicas de Jogo e Simulação
O Processo Criativo.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Partilha de experiências; Exercícios práticos; Jogos.

Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados. Autoscopia.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
15 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão da Formação
Destinatários
Gestores, Quadros, Técnicos e todos os profissionais que devido às suas funções pretendam aperfeiçoar e/ou
desenvolver competências na área da Gestão da Formação.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Elaborar e desenvolver um Plano de Formação em Função das Necessidades de Formação detetadas.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
 Gerir a formação da empresa mediante enquadramento legal em vigor;
 Realizar levantamentos e diagnósticos de necessidades de formação;
 Realizar o plano de formação da empresa;
 Conceber instrumentos de trabalho para preparar, organizar, controlar e avaliar a formação ministrada na
empresa;
 Realizar a avaliação de impacto da formação.
Conteúdo Programático
1. Enquadramento da formação profissional segundo o Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009 de
12/02;
2. O ciclo de formação e o modelo de conceção da formação ADORA (desenvolvido pelo IQF);
3. Métodos e técnicas de levantamento e diagnóstico de necessidades de formação;
4. Métodos e técnicas de conceção de planos de formação e orçamentação;
5. Métodos e técnicas de organização e execução da formação;
6. Métodos e técnicas de acompanhamento e avaliação da formação. Reporte de resultados à gestão.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo, Interrogativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Troca/partilha de experiências; Exercícios de grupo; Técnicas e Instrumentos de trabalho.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
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No final da formação, os alunos deverão realizar um pequeno trabalho prático, de forma a avaliar os conhecimentos
obtidos com vista à emissão do certificado final.
Cada formando deverá apresentar um plano de intervenção na área da segurança (realizado individualmente ou em
grupo), integrado quer no projeto da escola, quer no projeto curricular de uma turma ou noutros âmbitos.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
40 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Aperfeiçoamento Pedagógico de Formadores
Destinatários
Formadores que pretendam atualizar as suas competências pedagógicas.
Requisitos de Acesso
Não existentes.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os profissionais de educação e formação de competências que lhes permitam responder a estes novos desafios.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:

Preparar, desenvolver e avaliar sessões de formação;

Selecionar e aplicar os métodos, técnicas e meios pedagógicos mais apropriados aos objetivos definidos para a
ação;

Autoavaliar o desempenho face ao perfil de competências desejado.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acolhimento dos formandos / formador
Autoscopia Inicial
Código Deontológico do Formador
Processos e Fatores de Aprendizagem
Dinâmicas de Grupo
As novas tecnologias aplicadas à formação
O Processo Formativo
Autoscopia Final
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo, Interrogativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição e discussão de temas; Casos práticos adequados a cada tema; Role-playing; Dinâmicas de grupo adequadas à
exploração dos temas; Visionamento e discussão de filmes; Simulação Pedagógica com filmagem em vídeo e análise
crítica das intervenções dos formandos.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como finalidade validar os conhecimentos, as
capacidades e as aptidões adquiridas e/ou desenvolvidas pelos formandos no domínio pedagógico e didático.
Tendo em conta o momento, a avaliação incide nos seguintes três tipos:
- Avaliação Inicial ou de Diagnóstico;
- Avaliação Contínua (formativa e sumativa);

- Avaliação Final (sumativa).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

74

Dinâmica e Animação de Grupos
Destinatários
Formadores com necessidades em desenvolver competências em animador de formação.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Desenvolver as competências estratégicas de Animador de Formação.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Definir uma dinâmica de grupo
 Identificar as etapas da dinâmica de grupo
 Saber controlar a ansiedade na dinâmica de grupo
 Conhecer técnicas de sensibilização e integração
 Aplicar técnicas para comunicação interpessoal eficaz
 Saber as regras, normas e procedimentos na liderança
 Reconhecer atitudes facilitadoras e que dificultam a liderança
 Listar técnicas de jogo
 Conhecer técnicas de criatividade
Conteúdo Programático
1. Evolução e Conceito de Dinâmica de Grupo
2. As Etapas da Dinâmica de Grupo
3. Ansiedade e Dinâmica de Grupo
4. Técnicas de Sensibilização e Integração
5. O Processo da Comunicação
6. A Linguagem Gestual (do Corpo)
7. Estilos de Comunicação
8. Técnicas para uma Comunicação Eficaz
9. Dinâmica de Grupo e Liderança
10. Tipos de Lideres e Formas de Liderança
11. Técnicas de Jogo e Simulação
12. Técnicas de Criatividade
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica com recurso a audiovisuais; Análise de casos práticos; Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Formação Avançada para Formadores
Destinatários
Professores, Educadores e outros Profissionais da área da educação.
Requisitos de Acesso
9º Ano escolaridade.
Modalidade da Formação
Formação Contínua.
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Objetivo Geral

O curso visa a atualização de conhecimentos e a aquisição de novas competências inerentes ao Formador de Adultos.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Agir enquanto Lider motivacional de um grupo de formação;
 Promover ações de formação criativas e originais;
 Realizar Apresentações que despoletam atenção e interesse.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

O Formador enquanto Lider Motivacional
1.1. Quebrando paradigmas: ser formador nos dias de hoje;
1.2. Motivar através dos diferentes estilos;
1.3. Liderança Motivacional;
1.4. Técnicas fundamentais para liderar o grupo de formação com inteligência emocional
1.5. A automotivação no Formador.
Dinamizar Apresentações que captam a Atenção
2.1. Mobilizar técnicas que captam a atenção;
2.2. A voz enquanto principal recurso do Formador;
2.3. O universo da Comunicação Não-verbal;
2.4. Apresentações eficazes – Oficinas de Trabalho: do powerpoint ao prezi.
A Criatividade no desenvolvimento de Sessões de Formação
3.1. Ser um Formador out of the box;
3.2. Estratégias Pedagógicas e Técnicas de Criatividade
3.3. Articular recursos e espaços disponíveis com o perfil dos formandos;
3.4. Mobilizar o potencial das Plataformas Colaborativas de Aprendizagem.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Dinâmicas de Grupo. Meios Audiovisuais: PowerPoint. Estudo de caso. Role-play.

Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Avaliação contínua efetuada em cada um dos módulos pelo formador, em função dos seguintes critérios de avaliação:
domínio dos Conteúdos, Participação, Envolvimento Grupal, Originalidade/ Criatividade, Rigor na Aplicação Prática e
Assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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222 Línguas e Literaturas Estrangeiras
79

Alemão Inicial
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir conhecimentos básicos da língua alemã.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
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Objetivo Geral

Aprender a utilizar de forma adequada o vocabulário e estruturas chave da língua alemã, de forma a poder comunicar
corretamente em alemão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir noções gerais sobre a língua alemã;
 Criar as bases gramaticais e de vocabulário para uma aprendizagem aprofundada da língua;
 Formular e escrever frases simples;
 Redigir textos simples;
 Entender diálogos simples em alemão.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Comunicar em alemão
1.1. Desenvolver a capacidade de formular frases simples do dia-a-dia
1.2. Apresentação da própria pessoa e da empresa
Escrever em alemão
2.1. Elaborar textos simples e curtos
2.2. Preenchimento de fichas com dados pessoais ou da empresa
Ler em alemão
3.1. Ler frases simples do dia-a-dia
Compreender o alemão
4.1. Compreender textos e diálogos simples do quotidiano pessoal ou profissional
A Alemanha
5.1. Introdução à cultura alemã na sociedade e no mundo do trabalho
Gramática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Teste de Avaliação final: Oral e escrito.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador, Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP/CCP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica
mínima de 3 anos.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Alemão Intermédio
Destinatários
Todas as pessoas que pretendam aprofundar os seus conhecimentos básicos da língua alemã.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
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Objetivo Geral

Aprender a utilizar de forma adequada o vocabulário e estruturas chave da língua alemã, de forma a poder comunicar
corretamente nesta língua.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir noções gerais sobre a língua alemã;
 Criar as bases gramaticais e de vocabulário para uma aprendizagem aprofundada da língua;
 Formular e escrever frases simples;
 Redigir textos simples;
 Entender diálogos simples em alemão.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Comunicar em alemão
1.1. Formular frases simples do dia-a-dia
1.2. Apresentação da própria pessoa e colegas
1.3. Descrever o trabalho e meio em que vive
Escrever em alemão
2.1. Elaborar textos simples e curtos
2.2. Elaborar cartas pessoais curtas muito simples
Ler em alemão
3.1. Ler textos curtos e simples
3.2. Encontrar informação previsível e concreta em textos simples de uso corrente
3.3. Compreender cartas pessoais curtas e simples
Compreender o alemão
4.1. Compreender textos e diálogos simples do quotidiano
4.2. Compreender o essencial de mensagens simples, curtas e claras
A Alemanha
5.1. Introdução à cultura alemã na sociedade e no mundo do trabalho
Gramática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Teste de Avaliação final: Oral e escrito.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Alemão Avançado
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir vocabulário e estruturas intermédias chave de língua alemã, nomeadamente
profissionais de várias áreas, estudantes e outros.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Contínua.
Objetivo Geral
Utilizar a língua alemã como instrumento de comunicação oral e escrita, ao nível avançado, das estruturas vocabulares
e gramáticas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aprofundar os conhecimentos existente da língua alemã;
 Aprofundar as bases gramaticais e de vocabulário para uma aprendizagem consistente da língua;
 Compreender exposições longas, noticiários e outros programas informativos na televisão.
 Conversar com fluência e espontaneidade suficientes para tornar possível a interação com falantes
nativos.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

5.

Comunicar em alemão
1.1. Exprimir de forma clara e pormenorizada sobre uma vasta gama de assuntos de interesse
1.2. Explicar pontos de vista
Escrever em alemão
2.1. Elaborar textos claros e pormenorizados sobre assuntos de interesse
2.2. Redigir textos expositivos ou relatórios
2.3. Elaborar cartas
Ler em alemão
3.1. Compreender artigos e reportagens sobre assuntos contemporâneos
3.2. Compreender textos literários contemporâneos
Compreender o alemão
4.1. Compreender exposições longas e palestras sobre temas familiares
4.2. Compreender programas informativos de televisão
Gramática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Teste de Avaliação final: Oral e escrito.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Língua Chinesa: Cultura e Negócios para Promotores e Empresários na
China
Destinatários
Este curso destina-se a empresários e gestores que desenvolvam ou pretendam desenvolver negócios na China.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aprender a utilizar de forma adequada o vocabulário e estruturas chave da língua chinesa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a estrutura da língua chinesa;
 Adquirir vocabulário e recursos gramaticais;
 Marcar reuniões, perguntar o preço; pedir o almoço, o telefone; falar da família;
 Aprender como atuar nos negócios;
 Conhecer a dimensão e a mobilidade da China;
 Conhecer o meio envolvente;
 Conhecer o modelo de desenvolvimento económico;
 Saber vender e comprar na China;
 Aprender a conduzir com êxito uma negociação;
 Conhecer os desafios do gestor estrangeiro na China.
Conteúdo Programático
1.
2.

Aulas de Mandarim para fomentar Negócios
Meio Envolvente de Negócios
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Teste final.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
80 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Língua e Cultura Árabes – nível I
Destinatários
Pessoas interessadas em adquirir competências específicas no domínio linguístico e cultural, aprimorar
conhecimentos, angariar clientes, elaborar pesquisas científicas ou de mercado, perceber/analisar a situação
socioeconómico, política, cultural e religiosa. O Curso de Língua Árabe conferir-lhe-á a chave para partir numa
descoberta do Mundo Árabe-Islâmico, quer seja um empresário, profissional, investigador ou um apaixonado pela
temática referenciada.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
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Modalidade de Formação

Formação Continua.
Objetivo Geral
Aprender a utilizar de forma adequada o vocabulário e estruturas chave da língua árabe, de forma a poder comunicar
corretamente nesta língua.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Ler e escrever palavras, frases árabes (com marcas);
 Apresentar-se e apresentar os outros;
 Formular perguntas sobre a vida pessoal, os preços, os modos, o tempo meteorológico…
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

Escrita das letras:
1.1. Alfabeto Árabe.
1.2. O acento árabe ‘’ Al shada’’.
Gramática de base:
2.1. Artigo definido / indefinido.
2.2. O género.
2.3. Os pronomes pessoais, possessivos.
2.4. Os pronomes demostrativos.
2.5. As preposições.
2.6. A estrutura da frase árabe.
2.7. As características do verbo.
2.8. Masculino e o feminino.
2.9. Regras do singular e do plural.
2.10. Os advérbios.
Conversas:
3.1. No aeroporto.
3.2. Na alfândega e polícia.
3.3. No hotel.
3.4. No restaurante.
3.5. No mercado.
3.6. No museu.
Vocabulário:
4.1. Cores.

5.

4.2. Os dias da semana.
4.3. As estações do ano.
4.4. A família.
4.5. As profissões.
4.6. Alguns adjetivos úteis.
4.7. Os números.
Cultura:
5.1. Os países árabes.
5.2. As religiões no mundo árabe.
5.3. Gastronomia e costumes.
5.4. Língua árabe e língua portuguesa: origens diferentes, laços fortes.
5.5. O ano da Hégira.
5.6. Conhecer algumas cidades turísticas.
5.7. Personalidades famosas árabes.
5.8. A música árabe.
5.9. Portugal e o Mundo árabe.
5.10. Significado em árabe das palavras portuguesas de origem árabe
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Teste final.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
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Carga Horária
50 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Língua e Cultura Árabes – nível II
Destinatários
Pessoas interessadas em adquirir competências específicas no domínio linguístico e cultural, aprimorar
conhecimentos, angariar clientes, elaborar pesquisas científicas ou de mercado, perceber/analisar a situação
socioeconómico, política, cultural e religiosa. O Curso de Língua Árabe conferir-lhe-á a chave para partir numa
descoberta do Mundo Árabe-Islâmico, quer seja um empresário, profissional, investigador ou um apaixonado pela
temática referida.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
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Modalidade de Formação

Formação Continua.
Objetivo Geral
Desenvolver capacidades para compreender conversas, notícias, canções, entre outros.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:





ler um texto em árabe sem erros graves;
formular frases com informações, descrições, opiniões respeitando a ordem das palavras na frase árabe;
ouvir textos e conversas tendo uma compreensão aceitável do conteúdo;
exprimir ideias de aprovação, desaprovação, sentimentos de gosto e de desagrado.
Conteúdo Programático

1.
2.

3.

A Escrita
1.1. Continuação da melhoria do desenho das letras.
Gramática
2.1. Conjugação dos verbos árabes: presente, passado;
2.2. O Imperativo;
2.3. A negação;
2.4. Plural dual (duas pessoas);
2.5. A conjunção;
2.6. Os pronomes interrogativos;
2.7. Frase nominal;
2.8. Frase verbal;
2.9. O adjectivo;
2.10. Regras da alteração do substantivo
Cultura:
3.1. A poesia árabe;
3.2. O património mundial de origem árabe;
3.3. Najib Mahfoud;
3.4. Literatura contemporânea;
3.5. Importância da economia árabe
3.6. Meca: a “Qibla” de uma cultura e civilização;
3.7. Os sábios e os científicos árabes.

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Teste final.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Inglês Inicial
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir vocabulário e estruturas básicas chave de língua inglesa, nomeadamente
profissionais de várias áreas, estudantes e outros.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aprender a utilizar de forma adequada o vocabulário e estruturas chave de língua inglesa, de forma a poder comunicar
corretamente em inglês.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar de forma adequada o vocabulário inglês de forma inicial;
 Utilizar os conceitos, bases e estrutura-chave da língua inglesa, de forma a poder comunicar corretamente
em Inglês.
Conteúdo Programático
1. Adquirir vocabulário chave de conversação de língua inglesa
2. Apresentar-se em inglês
3. Pedir e fornecer informações pessoais
4. Utilizar adequadamente as estruturas chave de língua inglesa, tais como: Verbos regulares e irregulares,
simple present, simple past, pronomes, advérbios, etc.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.

93

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Inglês Intermédio
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir vocabulário e estruturas intermédias chave de língua inglesa, nomeadamente
profissionais de várias áreas, estudantes e outros.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Permitir a utilização da língua inglesa como instrumento de comunicação oral e escrita e um nível intermédio.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar de forma adequada o vocabulário inglês de forma intermédio;
 Utilizar os conceitos e estruturas - chave da língua inglesa, de forma a poder comunicar a título intermédio
corretamente em Inglês.
Conteúdo Programático
1. Estruturas gramáticas intermédias de língua;
2. Estruturas vocabulares relacionadas com áreas profissionais e atividades sociais.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Inglês Avançado
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir vocabulário e estruturas intermédias chave de língua inglesa, nomeadamente
profissionais de várias áreas, estudantes e outros.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Utilizar a língua inglesa como instrumento de comunicação oral e escrita, ao nível avançado, das estruturas
vocabulares e gramáticas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar de forma avançada o vocabulário inglês de modo oral e escrito;
 Utilizar conceitos e estruturas - chave da língua inglesa, mais avançados de forma a poder comunicar
corretamente em Inglês, tendo em conta as estruturas vocabulares e gramaticais associadas.
Conteúdo Programático
1. Get Happy
2. Telling tales
3. Doing the right thing
4. On the move
5. I just love it
6. The world of the work
7. Just imagine
8. Relationships
9. Obsessions
10. Tell me about it
11. Life’s great events
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição técnico-prático com utilização de meios audiovisuais.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Inglês Comercial
Destinatários
Pessoas que necessitam de adquirir vocabulário e estruturas intermédias chave de língua inglesa, nomeadamente
profissionais de várias áreas, estudantes e outros.
Requisitos de acesso
9º Ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Este curso tem como objetivo dotar os formandos de competências no âmbito da comunicação e conversação em
língua inglesa em contexto administrativo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aplicar os princípios da compreensão e expressão oral e escrita em inglês.
 Redigir documentação de caráter administrativo na língua inglesa.
 Aplicar o vocabulário de atendimento na língua inglesa.
Conteúdo Programático
1. Comunicação escrita em língua inglesa
1.1. Tradução e retroversão
1.2. Documentação administrativa
2. Comunicação telefónica
2.1. Identificação de interlocutor
2.2. Estabelecer diálogos
3. Vocabulário de atendimento
1.1. Saudação / Apresentação
1.2. Estabelecer diálogos
1.3. Simulação de situações diversas de atendimento
2. Estrutura orgânica da empresa
2.1. Cargos
2.2. Funções
2.3. Departamentos
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas

Exposição técnico-prático com utilização de meios audiovisuais.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo
e outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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341 Comércio
101

Atendimento aos Clientes
Destinatários
Profissionais de atendimento ao público, responsáveis de departamentos de vendas, comerciais e outros em geral.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar ou desenvolver competências na área de Atendimento ao Cliente.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver estratégias e competências para a promoção de um atendimento de maior qualidade.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicação interpessoal
O Comportamento do cliente
Atendimento e imagem do serviço
Técnicas de gestão de conflitos
Técnicas de Atendimento
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios Audiovisuais (a utilizar em função das necessidades do formador); Role-playing.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada pelo(s) formador(es) em função dos critérios: Domínio dos Conteúdos, Participação, Envolvimento
Grupal, Originalidade/Criatividade, Rigor na Aplicação Prática, Assiduidade.
A Avaliação referenciada é efetuada ao longo do percurso formativo com discussão e apresentação de casos e
trabalhos, podendo haver testes escritos no final do módulo, sobre o teor dos respetivos cursos.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Avaliações Imobiliárias
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária. Peritos Avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender e implementar as distintas metodologias da Avaliação Imobiliária.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar os princípios básicos de Avaliação Imobiliária;
 Utilizar um vocabulário técnico básico no âmbito do curso.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Introdução ao Mercado Imobiliário;
Ética na Mediação Imobiliária;
Princípios e Técnicas de Mediação Imobiliária;
Uniformização de vocabulário e conceitos;
Avaliar: para que fim e o quê;
Interpretação das peças escritas e desenhadas. RGEU;
Métodos de avaliação;
Técnicas e estruturas de custo;
Abordagem de casos práticos;
Métodos de custos;
Método comparativo;
Interpretação de resultados e emissão de relatório
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios de casos práticos. Exposição com apoio de audiovisuais. Discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Estratégias de Marketing na negociação e na venda
Destinatários
Técnicos comerciais, vendedores e delegados comerciais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os participantes, através de treinos práticos de situações devidamente identificadas e planeadas, dos
conhecimentos e competências profissionais nas Estratégias Competitivas nas áreas de Negociação e Venda.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Preparar metodicamente cada contacto comercial;
 Detetar as necessidades e critérios de decisão do cliente;
 Apresentar a oferta de forma persuasiva;
 Dominar o tratamento das objeções;
 Usar técnicas de fecho de venda
Conteúdo Programático
1. Conhecer o perfil de competências de um comercial
2. Saber gerir o tempo de forma rentável: frequência de contactos, organização de rotas, acompanhamento
dos clientes…
3. Organizar-se e planear os contactos comerciais
4. Criar e manter um clima de confiança com o cliente
5. Comunicação verbal e não-verbal: os erros a evitar.
6. Como criar um clima de concordância progressiva.
7. Identificar necessidades e motivações de compra
8. Argumentar de forma persuasiva, responder eficazmente às objeções do cliente
9. Fechar a venda – o momento da verdade
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Trabalhos de grupo; exercícios práticos individuais; roleplaying de venda.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de equipas de vendas
Destinatários
Gestores comercias. Diretores regionais, gestores de área. Key Account Managers. Gestores de equipas comerciais.
Gestores de call centres.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Encarar a mudança como uma oportunidade, lidando eficazmente com a pressão inerente à instabilidade do mercado.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conduzir o desempenho da equipa de vendas;
 Utilizar com flexibilidade ferramentas de liderança na venda;
 Mobilizar e motivar a sua força de vendas em direção a um objetivo
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

O papel do gestor comercial
Reduzir o impacte de imprevistos
Recuperar após um imprevisto
Motivar a equipa
Manter o envolvimento individual
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Partilha de experiências, alternando os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de participantes; Exposições
pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
Exercícios de simulação para treino de técnicas abordadas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Legislação no Imobiliário
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária. Peritos Avaliadores.
Requisitos de acesso
Licenciatura nas diferentes áreas do Direito, Gestão, Arquitetura e/ou Engenharia. Curso IEFP nível 3.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Obtenção de conhecimentos e competências sobre a componente da legislação no sector imobiliário.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar os principais conceitos legislativos tendo em conta o enquadramento do Direito e da Fiscalidade no
Imobiliário.
 Utilizar um vocabulário, técnico, incidente no enquadramento jurídico sobre o âmbito do curso.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Regime Jurídico da Mediação e Angariação Imobiliária: Decreto – Lei nº 211/2004 de 20 de Agosto versus D.L.
77/99 e Portarias Regulamentares. Decreto – Lei nº 69/2011 de 15/6. Decreto – Lei nº 325/99 de 2 de
Dezembro: Deveres e obrigações das Entidades Mediadoras;
O Contrato de Mediação Imobiliária;
Responsabilidade civil e criminal do Mediador Imobiliário;
Direitos, Deveres e Procedimento perante o Organismo com competência para licenciar e fiscalizar a
Atividade;
O Direito no Imobiliário;
A Fiscalidade no Imobiliário.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Interrogativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios com aplicação prática.
Exposição com apoio de audiovisuais. Demonstração, discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnicas comerciais para o setor imobiliário
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária. Peritos Avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Obtenção de conhecimentos e competências sobre as técnicas de venda, comunicação e comercialização na vertente
imobiliária.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os principais conceitos comerciais no sector imobiliário;
 Saber ouvir os clientes e detetar as suas principais necessidades;
 Aplicar as diferentes técnicas de negociação comerciais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Técnicas de Venda: relações humanas e comerciais, otimização do ato de venda; construção da base de dados
de clientes. Estudos de Mercado;
Gestão Estratégica e planeamento de Marketing;
Distribuição e merchandising de serviços;
Publicidade: o briefing publicitário; meios de comunicação.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Ativo, Interrogativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e estudo de casos práticos.
Exposição interativa com apoio de audiovisuais.
Demonstração, simulação, discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnicas de Venda
Destinatários
Vendedores, Técnicos comerciais e todos os profissionais que exerçam funções na área das técnicas de vendas.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar ou desenvolver competências na área de Técnicas de Venda.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Detetar e criar necessidades no cliente;
 Identificar as etapas de um processo de venda;
 Identificar a importância do serviço de pós-venda e a fidelização do cliente
Conteúdo Programático
1. Bases para a introdução ao estudo de mercado
2. Produto
3. Preço
4. Fatores que influem no resultado do vendedor
5. A Sistemática de trabalho do vendedor
6. A Prospeção do Cliente
7. O Contacto do seguimento com o cliente
8. O contacto telefónico com Clientes
9. A Comunicação efetiva com o Cliente
10. A Expressão Oral
11. A Linguagem do Corpo
12. Plano de ação Individual
13. Plano de Acção de Melhoria
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a meios Audiovisuais; Casos práticos; Role-playing.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Vitrinismo
Destinatários
Profissionais e técnicos que desejam adquirir competências ao nível do vitrinismo.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar ou desenvolver competências na área de Vitrinismo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar a importância do serviço de atendimento de qualidade ao cliente;
 Detetar e criar necessidades no cliente;
 Identificar as etapas de um processo de venda, justificando a importância do serviço pós-venda e a fidelização
dos clientes;
 Aprender a decorar e dispor os elementos na montra.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Atividade Comercial
Estatutos do Técnico de Vendas e suas Funções
Psicologia Aplicada às Vendas
O Espaço Comercial
Estudo dos Produtos
Promoção Comercial do Produto
A Exposição Comercial e seu Planeamento
Componentes na Organização de uma Exposição
A informatização da loja
Qualidade
Higiene e Segurança no Trabalho
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a meios Audiovisuais; Casos práticos; Role-playing; Trabalho final - decoração de uma montra e
exposição.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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342 Marketing e Publicidade
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Análise de mercados e consumidores
Destinatários
Diretores e Gestores de Marketing, Marca e Vendas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Reconhecer a importância do mercado e do comportamento dos consumidores como fonte geradora de valor,
potencializando a adaptação às constantes mudanças da sociedade e da estratégia de comunicação da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar o comportamento do comprador introduzindo esta componente na análise do mercado;
 Analisar a segmentação e o posicionamento;
 Reconhecer estudos quantitativos e qualitativos;
 Identificar as fontes primárias e secundários e tipos de inquéritos;
 Compreender a análise SWOT e o planeamento estratégico da empresa;
 Estabelecer a melhor pesquisa de mercado inter-relacionando-a com os vários tipos de mercado;
 Compreender o ciclo de vida do produto;
 Identificar os fatores de decisão de compra e a sua relação com bens duráveis e não duráveis
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceitos Básicos de Marketing
Estudos de Mercado
Marketing Estratégico e o Ambiente Envolvente
O Mercado
Comportamento do Comprador
Segmentação e Seleção do Mercado Alvo
O Mercado e o Consumidor
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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E-marketing - conceitos e fundamentos
Destinatários
Diretores, Gestores e profissionais das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar ao formando os conhecimentos e competências necessários para gerir eficazmente estratégias de
marketing digital, em função dos bens e/ou serviços da empresa, selecionando e gerindo o canal promocional
adequado.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Definir os conceitos e os fundamentos de e-marketing e do e-business.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Internet o novo canal do marketing
E-marketing e a economia digital
E-business
Buzzwords de acesso à informação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação

Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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E-mercado
Destinatários
Diretores, Gestores e profissionais das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Enquadrar os estudos de e-mercado e e-consumidores na estratégia de marketing da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Caracterizar e analisar o e-mercado e os e-consumidores utilizando as ferramentas disponíveis na Internet.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Características e benefícios do e-mercado
Pesquisas de mercado utilizando a Internet
Segmentos dos e-mercados e e-consumidores
a. Geográficos
b. Demográficos
c. Psicográficos
d. Comportamentais
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação

Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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E-marketing - tecnologias de informação e comunicação
Destinatários
Diretores, Gestores e profissionais das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar ao formando os conhecimentos e competências necessários para administrar eficazmente as tecnologias
de informação e comunicação, de forma a promover a empresa/marca.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação como forma de potenciação da empresa/marca.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.
5.

Internet e os canais de distribuição (B2B) e (B2C)
a. Portais
b. Sites institucionais e promocionais
c. Motores de busca
d. Centros comerciais virtuais
e. Lojas virtuais
Avaliação e qualidade dos sistemas de informação
Tecnologias de informação e a relação com o fornecedor
Tecnologias de informação e a relação com o cliente
Costumer Relationship Management – CRM
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos

Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Estudos de mercado
Destinatários
Diretores, Gestores e profissionais das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Enquadrar os estudos de mercado na estratégia de marketing da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Definir o que é um estudo de mercado;
 Explicar as diferentes fontes de informação existentes;
 Enumerar os objetivos de um estudo de mercado;
 Diferenciar os tipos de estudos de mercado existentes;
 Definir e explicar todas as fases que são percorridas na elaboração de um estudo de mercado;
 Compreender como se interpretam os dados recolhidos num estudo de mercado qualitativo;
 Enumerar as vantagens e as desvantagens de cada uma das técnicas usadas nos estudos quantitativos;
 Explicar as etapas da construção de um questionário;
 Compreender a análise da informação recolhida num estudo de natureza quantitativa;
 Compreender e explicar todos os tipos de estudos que podem ser levados a cabo quer por estudos de
natureza qualitativa quer quantitativa;
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Definição de Estudo de Mercado
Definição de Análise Sectorial
Fontes de Informação
Objetivos dos Estudos de Mercado
Tipos de Estudos de Mercado
Fases de um Estudo de Mercado
Briefing
Proposta
Questionário
Recolha de Dados
Tratamento e Processamento de Dados
Métodos e Técnicas de Recolha Qualitativa
Guião
Interpretação dos Dados Recolhidos
Análise Sectorial
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos

Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
32 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Imagem e Comunicação Empresarial
Destinatários
Este curso destina-se a empresários, gestores, quadros médios e superiores da área do marketing, técnicos de relações
públicas e todos os interessados em melhorar a imagem da empresa.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Criar, proteger e manter uma imagem empresarial de modo a que esta seja uma clara vantagem perante a
concorrência e o mercado.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os diferentes modelos da comunicação e distinguir os vários níveis comunicacionais dentro da
empresa e desde a empresa para o exterior;
 Compreender a comunicação como um conjunto integrado de procedimentos envolvendo toda a organização;
 Saber aplicar as diferentes técnicas da comunicação empresarial adaptando-as aos diferentes modelos da
empresa;
 Saber definir uma estratégia de comunicação e implementar o respetivo plano;
 Saber utilizar os diferentes instrumentos através dos quais a empresa toma conhecimento d aforma como os
públicos a avaliam;
 Conhecer as mais recentes técnicas de comunicação empresarial e saber como tirar partido delas na gestão
diária das empresas.
Conteúdo Programático
1. A Marca como Fator Distintivo no Negócio;
2. Registar e Manter a Marca;
3. Proteção da Marca a Nível Nacional e Internacional;
4. O Comportamento de Compra do Cliente Individual
5. Argumentar de Forma Persuasiva;
6. Elaboração de um Anúncio;
7. Elaboração de uma Estratégia de Comunicação;
8. A Comunicação com os Media;
9. Seleção do Plano de Meios;
10. A Psicologia da Comunicação;
11. Construir e Apresentar uma Exposição em Público.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Utilização de meios audiovisuais; Tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidões para Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Inovação em serviços - plataformas tecnológicas
Destinatários
Diretores, Gestores e profissionais das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas. Outros interessados nas temáticas
do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos executivos, gestores, quadros dirigentes bem como aos interessados nas temáticas do curso, a
constituição ou reforço de competências nestas áreas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Perceber a importância das tecnologias informáticas para atividade comercial e como suporte de apoio à
inovação nos serviços.
 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação como forma de potenciação da empresa/marca.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Marketing Digital
Principais equipamentos e aplicações informáticas de apoio aos serviços da empresa
Serviços e Inovação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área de Formação com CAP/CCP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Marketing como orientação para o mercado e para o cliente
Destinatários
Diretores, Gestores, Executivos das áreas de Marketing, Comunicação e Vendas que pretendam conhecer a
importância do mercado e da sua segmentação e a identificação do público-alvo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar o mercado e os clientes da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a importância do mercado e sua segmentação;
 Identificar o mercado-alvo;
 Compreender o comportamento do consumidor;
 Compreender a gestão de satisfação do cliente;
 Compreender a gestão de fidelização do cliente;
 Compreender a gestão de reclamações;
 Definir uma política de comunicação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organização orientada para o Mercado
Segmentação de mercados e mercados alvo
O Cliente
Gestão da satisfação do cliente
Gestão da fidelização do cliente
Gestão das reclamações
Política de Comunicação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais.
Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Marketing I
Destinatários
Quem pretenda conhecer as principais ferramentas do Marketing e os principais fatores a considerar na elaboração de
uma estratégia de Marketing.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Pretende-se que os formandos adquiram competências ao nível de coordenar e coadjuvar as Direcções de Marketing
das Empresas, na análise e compreensão da situação nos seus mercados e na procura de políticas adequadas aos
mercados actuais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o papel, a função e as finalidades do marketing na empresa.
 Conhecer as etapas do processo de Marketing.
 Dominar as técnicas e instrumentos essenciais para participar ativamente nas ações de marketing.
Conteúdo Programático
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introdução ao Marketing;
Teorias explicativas do comportamento do consumidor;
Investigação em Marketing;
Variáveis de Marketing;
Assistência pós-venda;
Planeamento em Marketing;
Objectivos e estratégias em Marketing.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Realização de exercícios práticos e de estudos de casos, visando a consolidação e o desenvolvimento da aprendizagem.
Análise de situações concretas apresentadas pelos participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos

Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

136

Marketing II
Destinatários
Proporcionar aos formandos os conhecimentos técnicos e experiência prática para poderem elaborar um plano de
marketing
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Pretende-se que os formandos adquiram competências quem permitam identificar as necessidades e estratégias da
empresa de forma a construir um plano de marketing.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer a importância de analisar as necessidades e os princípios da empresa, de forma a estruturar e
operacionalizar os respectivos planos estratégicos.



Analisar o mercado em que se insere de forma a optimizar as estratégias a desenvolver.
Planear e controlar as estratégias de marketing operacional.
Conteúdo Programático

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

Plano de Marketing: necessidades e princípios;
Análise da situação interna e externa da empresa;
Análise SWOT;
Definição de objectivos de marketing;
Definição da estratégia de marketing;
Plano de acção
Controlo;
Plano de Marketing. Projecto.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Realização de exercícios práticos e de estudos de casos, visando a consolidação e o desenvolvimento da aprendizagem.
Análise de situações concretas apresentadas pelos participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.

Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Marketing Relacional
Destinatários
Profissionais da área de marketing. Outros interessados.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos de fundamentos e conceitos associados à evolução das estratégias de marketing.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:







Compreender os fundamentos e os conceitos associados à evolução das estratégias de marketing e a sua
aplicação em várias áreas económicas, utilizando estratégias, ferramentas e técnicas do marketing relacional
para estabelecer relações associadas aos modelos de gestão das organizações, nomeadamente na
implementação de programas de fidelização e lealdade, utilizando sempre que possível softwares de apoio à
gestão de relacionamentos (CRM, eCRM), de acordo com as respetivas capacidades de cada organização.
Analisar fatores críticos em contextos de marketing relacional junto dos stakeholders;
Utilizar ferramentas de marketing relacional para a tomada de decisão, nomeadamente em ambiente B‐2‐B
e de Serviços;
Utilizar meios eletrónicos, para desenvolver o diálogo e estabelecer o database em tempo real do
desenvolvimento de processos de relacionamento;
Planificar e implementar estratégias de marketing relacional, nomeadamente de retenção e fidelização.
Conteúdo Programático








Do Marketing Transacional ao Marketing Relacional
O Impulso do Marketing Industrial (B2B) e do Marketing de Serviços
Conceitos, Modelos e Técnicas do Marketing Relacional
O Processo de Relacionamento
Qualidade, Satisfação, Lealdade, Fidelização e Rentabilidade
A Gestão do Relacionamento com o Cliente(CRM)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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O papel do marketing na estratégia da empresa
Destinatários
Gestores, Executivos, Profissionais que pretendam conhecer a importância do Marketing e a sua aplicação ao nível da
estratégia da empresa.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar o papel do marketing na estratégia da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a evolução do papel do marketing;
 Identificar os principais conceitos de marketing;
 Compreender a importância da estratégia do marketing na empresa;
 Compreender a importância da definição de mercado;
 Compreender o comportamento do consumidor;
 Distinguir e caracterizar cada uma das variáveis de marketing-mix;
 Identificar a importância de um plano de marketing
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Definições e evolução do marketing
O mercado
Consumidor e seu comportamento
Marketing-Mix
Plano de Marketing
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.

Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

142

Organização e Gestão de Eventos
Destinatários
Responsáveis de eventos. Responsáveis de comunicação marketing. Responsáveis de relações externas. Responsáveis
e técnicos comerciais e de marketing que tenham na sua empresa a responsabilidade por esta atividade específica.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos na área da Organização e Gestão de Eventos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o (s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender e aplicar os métodos, técnicas e instrumentos para conceber e organizar eventos criando valor
para a empresa e para os clientes.
 Tornar cada evento um veículo de comunicação da estratégia da empresa.
 Escolher a melhor tipologia de evento em função dos objetivos da empresa.
 Utilizar instrumentos adequados para idealizar, projetar e organizar os eventos de interesse e para o target
preciso, sejam internos ou sejam externos.
 Saber utilizar as melhores técnicas para efetuar uma campanha de comunicação eficaz.
 Definir as melhores soluções, em termos de qualidade para execução do evento.
 Dispor de um sistema para controlar o retorno do investimento.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evento: um momento extraordinário para a empresa comunicar na primeira pessoa
Tipologia de eventos
Conceção
A fase organizativa
Convite e promoção
A máquina em movimento
Garantia da qualidade na realização
A importância do ensaio geral
A avaliação dos resultados
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação de métodos e técnicas. Discussão de casos práticos. Ilustração com exemplos de métodos, técnicas,
instrumentos e check-list para aplicar no terreno.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Plano de e-marketing
Destinatários
Ativos empresários ou quadros técnicos que pretendam adquirir competências na área de marketing.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Elaborar um plano de e-marketing.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Elaborar planos de e-marketing aplicando as metodologias adequadas.
Conteúdo Programático
1.

Metodologia para a construção do plano de e-marketing
a. E-objectivos
b. E-posicionamento estratégico
c. Análise de situação (interna e externa)
d. Oportunidades e ameaças
e. Parcerias
f. Escolha dos canais de e-comunicação
g. Implementação e controlo do e-plano
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Utilização de meios audiovisuais; Tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidões para Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Plano de Marketing – conceitos e etapas
Destinatários
Ativos empresários ou quadros técnicos que pretendam adquirir competências na área de marketing.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Elaborar um plano de marketing.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Planear e definir uma estratégia de Marketing.
 Articular todas as decisões relativas a um determinado produto de modo a maximizar os efeitos dessa
estratégia.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Variáveis do Marketing
A Atitude de Marketing
Passos de um Plano de Marketing
Diagnóstico
Estratégia
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Utilização de meios audiovisuais; Tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidões para Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Protocolo e Organização de Eventos
Destinatários
Pessoas da área das Relações Públicas; Secretárias de Administração e Direção; Assistentes Executivas Profissionais e
Relações Públicas e todas as pessoas com responsabilidade em organização de eventos.
Requisitos de acesso
9º Ano de Escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Planear e organizar eventos, aplicando as regras protocolares.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer a importância dos eventos para a imagem da Organização;
 Identificar as várias fases da organização de eventos;
 Planear e organizar um evento;
 Aplicar as regras protocolares.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

O Protocolo na fase de planeamento
O protocolo na fase da organização e preparação de eventos
O protocolo na fase do acompanhamento
Exercício Prático.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais e com a aplicação de técnicas ativas de formação, com vista à dinamização dos participantes e à
aquisição do “saber-fazer”. Apresentação de casos práticos e “case-studies” recorrendo ao visionamento e análise de
imagens e filmes. Elaboração de exemplos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidões para Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Relações Públicas
Destinatários
Este curso destina-se a empresários, profissionais da comunicação, técnicos de marketing, secretárias e assessores de
administração e responsáveis pelo atendimento ao cliente.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Conhecer o âmbito da profissão de relações públicas em geral.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a evolução das relações públicas ao longo dos tempos
 Definir, caracterizar e identificar as várias funções das relações públicas
 Conhecer os métodos e os objetivos do profissional de relações públicas
 Distinguir relações públicas de marketing
 Distinguir o protocolo
 Conhecer as relações públicas e os consumidores
 Identificar as várias formas de relações públicas online e sua relação com os media
 Conhecer o código europeu deontológico das relações públicas
 Conhecer o modelo de relações públicas em cenários de crise
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A História das Relações Públicas
Definições de Relações Públicas
Funções e Características das Relações Públicas
Relações Públicas e Marketing
Objetivos das Relações Públicas
Relações Públicas em Portugal
Relações Públicas Online
Forças e Fraquezas das Relações Públicas
Públicos das Relações Públicas
Cerimonial e Protocolo: A Ótica das Relações Públicas
O Êxito para Triunfar em Relações Públicas
Relações com a Imprensa
Ética e Deontologia
Códigos de Ética
As Relações Públicas e as Relações com os Consumidores
As Relações Públicas Sociais
As Relações Públicas em Situações de Crise
Desenvolvimento Estratégico das Relações Públicas Empresariais em Casos de Crise
O Novo Tratamento das Relações Públicas

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

152

Segmentação estratégica de mercados
Destinatários
Profissionais que pretendam aprofundar os seus conhecimentos na análise e definição da estratégia de mercado.
Requisitos de acesso
Licenciatura em Marketing ou Comunicação ou experiência profissional relevante.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

153
Objetivo Geral

Habilitar os formandos a trabalhar a segmentação de mercado com o objetivo de maximizar o retorno dos
investimentos realizados.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer as bases para segmentação;
 Identificar os critérios para segmentação;
 Conhecer a segmentação do mercado de consumo;
 Conhecer e aplicar o modelo MOEPA;
 Identificar os aspetos a ter em consideração no fecho da venda;
 Definir estratégia de marketing;
 Identificação da estratégia de Marketing-Mix;
 Identificar os tipos de estratégias de marketing;
 Identificar as opções de segmentos estratégicos;
 Efetuar a escolha de mercados-alvo;
 Escolher fontes de mercado;
 Construir o plano de marketing.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estratégia de mercado
Marketing-mix
Processos de uma estratégia de marketing
Tipos de estratégia de marketing
Critérios de segmentação
Características de cada segmentação
Segmentos estratégicos
Mercados-alvo
Fontes de mercado
Posicionamento de mercado

11. Plano de Marketing
Forma de Organização
Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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343 Finanças Banca e Seguros
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Análise Económico financeira de projetos
Destinatários
Colaboradores e Responsáveis pelo Controlo de Crédito a Clientes. Responsáveis por áreas de Financiamento Analistas
Financeiros. Todos os profissionais que tenham responsabilidades ao nível do Controlo de Gestão e das áreas de
Finanças, Contabilidade e Gestão.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Proceder à análise económico financeira da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Interpretar a informação disponibilizada pelo Balanço e pela Demonstração de Resultados;
 Dominar e aplicar as ferramentas de Análise Económica e Financeira;
 Estabelecer uma abordagem estruturada dos trabalhos de análise.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparar uma análise económica e financeira
Avaliar a estrutura financeira
Calcular e interpretar os rácios mais significativos da análise financeira
Avaliar a rentabilidade dos negócios
Calcular e interpretar os rácios mais significativos da análise económica
Estruturar uma análise Económica e Financeira
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição metodológica e debates com troca de experiências e reflexões dos participantes; casos práticos de síntese,
para que o grupo possa treinar com dados quantificados; estudo de caso com recurso à folha de cálculo EXCEL.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Análise Financeira
Destinatários
Estudantes universitários, empresários, gestores, consultores, contabilistas e outros profissionais na área de gestão.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Desenvolver as competências ao nível da análise financeira, possibilitando uma maior valência num conjunto de
métodos e técnicas que permitem apurar sobre a situação económica e financeira da empresa.
Objectivos Especificos
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a importância da análise económica e financeira
 Adquirir conhecimentos sobre as principais peças contabilísticas da análise financeira
 Adquirir conhecimentos na determinação do risco económico da empresa
 Determinar e calcular os principais indicadores caracterizadores da situação económica e financeira da
empresa. Construção de um Tableau de bord.
 Compreender os indicadores da rendibilidade dos capitais investidos na empresa. Obter competências para a
apreciação do risco global da empresa.
 Dotar os formandos de técnicas e métodos de apuramento das NFM e identificação do equilíbrio financeiro.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objetivo da Análise Financeira
As demonstrações financeiras
Análise do ponto crítico
Indicadores económico-financeiros
Rendibilidade dos capitais investidos
Gestão de tesouraria
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais. Caso prático.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Balanced ScoreCard
Destinatários
Controladores de gestão que tenham de introduzir ou manter um sistema de Indicadores de gestão. Quadros
operacionais que utilizam quadros de indicadores de gestão. Diretores financeiros, Diretores operacionais responsáveis
por centros de exploração.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Conceber um quadro de indicadores de Gestão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conceber ou reconceber um verdadeiro modelo da empresa e da sua unidade;
 Fazer evoluir o seu quadro de indicador atual em relação a um referencial standard;
 Compreender melhor os princípios do Balanced Scorecard e as mudanças que ele induz.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Apreender a integrar uma nova conceção do quadro de indicadores de gestão
Realizar o benchmarking do seu quadro de indicadores
Fazer evoluir o seu quadro de indicadores para o balanced scorecard
Aplicar uma nova conceção do quadro de indicadores
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições metodológicas; estudo de casos; realização de um diagnóstico de quadros de indicadores trazidos pelos
participantes a fim de identificar os eixos de preconizações que lhes permitam integrar ulteriormente o Balanced
Scorecard no sistema de informação da sua empresa.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Business Plan
Destinatários
Todos os profissionais que, necessitem de desenvolver e apresentar Planos de Negócios, nomeadamente: Chefes de
Projeto, Quadros Financeiros, Quadros de Produção e de I&D e Responsáveis pela implantação de instrumentos de
planeamento na empresa.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Elaborar um Plano de Negócios: Viabilidade Economico financeira.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Situar o seu projeto na estratégia da empresa;
 Avaliar a rentabilidade financeira do seu projeto;
 Elaborar um plano de financiamento previsional.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Defender a sua estratégia
Estudar a viabilidade económica e financeira
Arquitetar o financiamento do projeto
Preparar a redação do business plan
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o grupo de
participantes. Estudo de casos sobre as etapas de elaboração de um business plan. Análise estratégica até à simulação
financeira.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Cálculo Comercial e Financeiro
Destinatários
Técnicos e Assistentes Administrativos e Comerciais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aplicar os conceitos básicos financeiros e dos regimes de capitalização, no desempenho da profissão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Calcular métodos e percentagens;
 Compreender os conceitos básicos de cálculo financeiro;
 Equacionar problemas de regime de capitalização e rendas;
 Construir o mapa de amortizações e liquidação de empréstimos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Médias aritméticas
Médias aritméticas ponderadas
Percentagens
Conceitos Básicos
Regimes de Capitalização
Rendas
Regimes de Liquidação
O Cálculo Financeiro na Banca
Amortização e Liquidação de Empréstimos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação teórica, exposição e breve discussão de casos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
80 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Cobranças difíceis e recuperação de incobráveis
Destinatários
Secretárias/Assistentes. Recuperadores de Crédito. Administrativos dos serviços de contabilidade e finanças.
Colaboradores das áreas administrativas de suporte à gestão com funções de cobrança de dívidas e atrasos de
pagamento.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área de Cobranças.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Saber argumentar de forma persuasiva e sem agressividade;
 Adquirir técnicas e procedimentos adequados para enfrentar situações potencialmente conflituais na relação
com o cliente; Desenvolver uma mentalidade e capacidades de negociação orientada para a obtenção de
compromissos favoráveis;
 Construir estratégias convincentes de negociação para encontrar soluções equilibradas para cada parte;
 Conhecer os condicionalismos jurídicos inerentes à atividade de recuperação de crédito.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Conhecer as etapas e princípios do processo negocial
Analisar o processo de cobrança e formas de negociar a dívida
Analisar os aspetos económicos e financeiros relacionados com as contas a receber.
Identificar os aspetos legais relacionados com as contas a receber
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exercícios práticos. Estudo de casos e análise de situações concretas. “Role-plays” com o apoio de vídeo e telefone de
alta voz, para permitir a cada formando a autoscopia e experimentação de algumas técnicas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade Bancária
Destinatários
Colaboradores do departamento de Contabilidade Bancária; Outras áreas da banca que tenham necessidade ou
interesse em ter conhecimentos nesta área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Adquirir conhecimentos na área da atividade bancária.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o enquadramento legal e institucional da atividade financeira (NIC's);
 Proceder ao estudo e análise das demonstrações financeiras;
 Contabilizar operações bancárias.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

A Atividade Bancária e as Suas Funções
O Plano de Contas para o Sistema Bancário
O Balanço
A Demonstração de Resultados
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Finanças para não financeiros
Destinatários
Técnicos e assistentes Administrativos todos que trabalham nas áreas de gestão ou contabilidade. Outras pessoas
interessadas no teor do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos executivos, gestores e quadros dirigentes, não especialistas em finanças e contabilidade, a
constituição ou reforço de competências nessas áreas.
Objectivos Espcificos
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Avaliar qual o impacto da tomada de decisões sobre os resultados globais da empresa
 Compreender os mecanismos financeiros básicos
 Compreender os mecanismos contabilísticos e financeiros básicos
 Analisar a situação económica e financeira da empresa
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Interpretar o balanço e a Demonstração de Resultados
Analisar a formação dos resultados
Análise economia financeira do Balanço
Cálculo e interpretação dos indicadores mais significativos
Análise e equilíbrio financeiro da empresa
Rentabilidade da empresa - como melhorá-la?
Análise do Risco
Recuperação da empresa (viabilidade / reestruturação)
Exercícios práticos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica pratica. Meios audiovisuais. Exemplificação com recurso a exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
45 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Financiamento no Imobiliário
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária. Peritos Avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Obtenção de conhecimentos e competências sobre as especificidades técnicas incidentes no mercado do
financiamento ao imobiliário.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os conceitos financeiros básicos;
 Conhecer os principais mecanismos associados ao financiamento do sector imobiliário, com especial
incidência no crédito à aquisição de habitação;
 Identificar e calcular os diferentes custos inerentes ao financiamento no imobiliário.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noções Financeiras;
Fontes de Financiamento;
Tipologias de empréstimos bancários;
Formalização do empréstimo;
Registo, escritura e hipoteca;
Custos do Financiamento;
Rendas Financeiras para cálculo de prestações mensais.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios de casos práticos. Exposição com apoio de audiovisuais, demonstração, simulação,
discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão Financeira
Destinatários
Empresários; Colaboradores de pequenas e médias empresas; Estudantes Universitários. Outras pessoas interessadas
no teor do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição das ferramentas fundamentais para a implemen-tação de um correto controle financeiro em contexto
organizacional.
Objectivos Especificos
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os mecanismos financeiros básicos;
 Analisar a situação económica e financeira da empresa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Os fluxos financeiros na empresa
A estrutura financeira da empresa
Análise financeira
Rentabilidade VS estrutura financeira
Análise das decisões de investimento
Financiamento da empresa
Mercados financeiros
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Teórica Pratica, resolução de casos práticos e utilização de meios audiovisuais.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Tesouraria
Destinatários
Gestores, empresários, colaboradores da área financeira, publico em geral que pretendam adquirir conhecimentos na
área do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar os Principais Elementos e Instrumentos de Gestão de Tesouraria e gerir as Necessidades Futuras.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Verificar as condições de equilíbrio estrutural;
 Determinar e fazer uma gestão adequada das necessidades de fundo de maneio;
 Efetuar o planeamento financeiro de curto prazo das organizações;
 Analisar e avaliar as aplicações financeiras e as fontes de financiamento de curto prazo.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução
Os objetivos e tarefas da gestão financeira.
O equilíbrio estrutural da tesouraria
Gestão das necessidades de fundo de maneio.
Caracterização das principais aplicações financeiras de curto prazo.
Caracterização das principais fontes de financiamento de curto prazo.
Planeamento Financeiro
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Leitura e análise de mapas contabilísticos
Destinatários
Colaboradores dos serviços de contabilidade e do Departamento Financeiro, Secretárias da Direção Financeira ou de
outro departamento que necessitem de manusear ou interpretar os resultados de exploração e de gestão da Empresa.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Interpretar o Balanço e a Demonstração de Resultados.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Interpretar os saldos intermédios de gestão;
 Analisar os documentos financeiros e contabilísticos da sua Empresa;
 Calcular e analisar os principais rácios de gestão utilizados nos reporting ou nos quadros mensais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Saber ler as Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados e respetivo Anexo)
Saber analisar os resultados da Empresa e a sua situação financeira
A rendibilidade dos capitais: o efeito de alavanca.
Compreender os fluxos financeiros existentes nas empresas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios sobre a análise de balanços da conta de resultados e o
mapa de fluxos de caixa; trabalhos individuais e em subgrupos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Métodos e Técnicas de Análise Económica e Financeira
Destinatários
Gestores, diretores e colaboradores do departamento financeiro. Publico em Geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aplicar métodos e técnicas de análise financeira e de gestão orçamental como ferramentas para a gestão das
empresas. Elaborar orçamentos e analisar desvios orçamentais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
Compreender a Análise Financeira e a Gestão Orçamental como ferramentas de Gestão da Empresa;
Utilizar os principais instrumentos da Análise Financeira – Balanço e Demonstração de resultados – e da Análise
Económica, compreendendo-os como ferramentas de Gestão da Empresa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrutura financeira da empresa
Análise financeira com balanços
Métodos e técnicas de análise
Análise financeira com demonstração dos resultados
Análise económica
Elaboração de orçamentos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação teórica, exposição e breve discussão de casos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Perito Averiguador de Acidentes de Trabalho
Destinatários
- Peritos averiguadores que pretendam iniciar uma carreira nesta área;
- Peritos averiguadores que pretendam aprofundar ou reciclar os seus conhecimentos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Inicial.
Objetivo Geral
No final da ação o perito averiguador terá adquirido conhecimentos, técnicas e competências que o habilitem a
planificar, gerir e a desenvolver as suas tarefas, tendo em vista o enquadramento de acidentes de trabalho nas
coberturas legais e contratuais e definição de responsabilidades.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os tipos de acidente;
 Conhecer as diferentes participações de acidente, os relatórios de peritagem e de averiguação.
 Identificar as fraudes;
 Gerir processos de sinistro.
Conteúdo Programático
1. Génese dos acidentes.
2. Determinar causas e a veracidade do Acidente de Trabalho (A.T.).
3. Fator humano, material, organizacional e ambiental dos acidentes.
4. Gestão de sinistros e entidades judiciais.
5. Recolha de informação sobre os sinistros
6. Aspetos práticos.
7. Técnicas e táticas de averiguação.
8. Reconstituição dos A.T..
9. Sinais e indicadores de suspeita de infração.
10. Técnicas comportamentais de um perito averiguador/Perfil.
11. Averiguação de sinistros e fraudes /como eliminar a Fraude.
12. Preenchimento de Relatórios/exercícios.
13. Avaliação individual final.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Perito Averiguador de Acidentes Rodoviários
Destinatários
Este curso destina-se a todos os profissionais que pretendem aperfeiçoar as suas competências nesta área.
Requisitos de acesso
- 9º ano escolaridade ou equivalente
- Carta de condução de ligeiros há mais de 2 anos
- Conhecimentos informática / utilizador
- Idoneidade cívica e criminal
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Pretende-se transmitir aos formandos conhecimentos e competências técnicas que lhes permitam a gestão autónoma
das tarefas inerentes à averiguação de responsabilidade em acidentes de viação; conferir uma correta satisfação das
suas próprias expetativas, face às exigências que lhes são feitas, quer pela correta aplicação dos conhecimentos
adquiridos sobre a legislação existente e aplicável, quer pela adequação das técnicas, recolha, apreciação e tratamento
dos dados obtidos, tendo em vista um resultado final que permita uma correta decisão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os procedimentos de investigação de atropelamentos de peões;
 Descrever a mecânica da colisão.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Funções base na investigação de acidentes rodoviários.
A actividade do técnico versus preparação pessoal.
Instrumentação pessoal na deslocação ao terreno.
Tipologia de colisões (norma internacional).
Recolha de dados no acidente rodoviário.
Interpretação de vestígios no pavimento.
A fotografia em cenário de acidente.
Enquadramento de danos materiais.
Métodos de medição mais utilizados em investigação.
Teoria da Evolução do acidente.
Tempos de reacção e distâncias (cálculos) – exercícios.
Teste Final.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Perito Averiguador em Acidentes Patrimoniais
Destinatários
Este curso destina-se a todos os profissionais que pretendem aperfeiçoar as suas competências nesta área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
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Objetivo Geral






Conhecer a actividade e funcionamento das seguradoras, no que diz respeito ao departamento patrimonial;
Dominar a terminologia utilizada pela seguradora;
Identificar os tipos de sinistros, bem como as respectivas coberturas e exclusões;
Ter a noção de peritagem patrimonial.
Objetivo Especifico

Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar as interacções da peritagem no meio segurador;
 Identificar as segmentações das valências dos peritos;
 Adquirir os princípios do rigor comportamental;
 Interpretar um pedido de peritagem
 Concretizar a marcação de uma peritagem;
 Definir os principais actos da peritagem;
 Princípios da realização de peritagem em acto único;
 Adoptar os princípios de desenvolvimento do processo de peritagem;
 Identificar o objecto seguro;
 Dominar o conceito de prejuízo indemnizável;
 Calcular o prejuízo em bens de mobiliário, equipamento, stock e edifício;
 Dominar os conceitos que constituem os componentes do relatório complexo;
 Diferenciar os dois relatórios nos seus conteúdos e nível.
Conteúdo Programático
14. Classificação dos recintos e edifícios e loias de risco segundo a legislação.
15. Clarificar os tipos de riscos existentes em seguros muti riscos e estudar os mais importantes tipos; incêndio,
fenómenos naturais, inundações, danos por água, raios, tempestades.
16. Objetivos de Conceitos de Danos Reais;
17. Técnicas de investigação;
18. Eliminar as fraudes;
19. Tipos de riscos;
20. Avaliação de Riscos – Tipos e Modelos – legislação;
21. Realização de Check-List;
22. Realização de Relatórios;
23. Teste Final.
Forma de Organização
Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação, com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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344 Contabilidade e Fiscalidade
188

A Inspeção Tributária nas Empresas
Destinatários
Empresários, Diretores, Técnicos Oficiais de Contas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

189
Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da fiscalidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Avaliar as consequências da inspeção tributária para as empresas;
 Como adotar práticas preventivas;
 Como exercer os direitos de defesa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

As características gerais da atividade de inspeção tributária
O procedimento da inspeção tributária
Responsabilidade dos administradores, diretores e gerentes das sociedades comerciais
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral com recurso a PowerPoint. Casos práticos (exemplificação).
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Atualização Fiscal (IVA, IRS, IRC, EBF, IMI, IS e IMT))
Destinatários
Responsáveis de áreas financeiras e contabilísticas; Técnicos oficiais de contas; Contabilistas. Outras pessoas
interessadas na realização e contexto do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da fiscalidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer as principais alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2014, ao nível dos diferentes
impostos;
 Aplicar os mecanismos gerais para o cálculo dos impostos;
 Preencher as declarações de impostos;
 Distinguir os diferentes tipos de benefícios fiscais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Orçamento Geral do Estado para 2017
Preenchimento das declarações de IRS e IRC relativas ao ano de 2016.
Benefícios fiscais em sede de IRS e IRC.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais. Exercícios de aplicação prática. Estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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40 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Auditoria Contabilística e Financeira
Destinatários
Todos os profissionais que ocupam a função de Auditores internos com responsabilidade na área de auditoria
Contabilística e Financeira e Responsáveis Contabilísticos que desejem conhecer e utilizar as técnicas da Auditoria.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da auditoria contabilística e financeira.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os princípios e as técnicas da Auditoria Contabilística e Financeira;
 Conhecer e viabilizar o sistema de produção e de controlo da informação contabilística e financeira.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Definir e conhecer as características da Auditoria
Conhecer as metodologias e as técnicas da Auditoria Contabilística e Financeira
Elaborar a formulação de conclusões
A avaliação da qualidade da Auditoria
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Auditoria e Controlo Interno
Destinatários
Todos os profissionais com responsabilidade nas áreas de auditoria e controlo interno. Responsáveis por unidades
operacionais que pretendam implementar um sistema de controlo interno e de auditoria nas suas atividades.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Auditoria e controlo interno.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os princípios do controlo interno e o respetivo processo de implementação;
 Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas de base da auditoria;
 Compreender o papel dos auditores e os métodos de trabalho;
 Posicionar e otimizar a função da Auditoria Interna dentro da organização.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Conhecer quais as funções da auditoria e controlo interno
Conhecer e utilizar a metodologia e as técnicas da auditoria
Compreender a organização e a gestão de uma unidade de auditoria interna
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições serão ilustradas com casos concretos, para facilitar a transposição para as necessidades dos participantes;
Exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Contabilidade - Código de contas e normas contabilísticas
Destinatários
Empresários, gestores, quadros de empresas e estudantes com conhecimentos básicos de contabilidade. Outras
pessoas interessadas no teor do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da contabilidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar e movimentar as contas das classes 1 a 8 do Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
 Executar lançamentos contabilísticos.
Conteúdo Programático
1. Análise das Normas Contabilísticas:
1.1. Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF)
1.2. Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)
1.3. Normas Interpretativas (NI)
2. Código das contas (CC):
2.1. Meios Financeiros Líquidos
2.2. Contas a Receber e a Pagar
2.3. Inventários e Ativos Biológicos
2.4. Investimentos
2.5. Capital, Reservas e Resultados Transitados
2.6. Gastos
2.7. Rendimentos
2.8. Resultados
3. Lançamentos contabilísticos:
3.1. Debitar e Creditar
3.2. Operações com as contas
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
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Técnicas Pedagógicas
Exposições serão ilustradas com casos concretos, para facilitar a transposição para as necessidades dos participantes;
Exercícios de simulação para treino das técnicas abordadas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
45 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Consolidação de Contas
Destinatários
TOC, quadros e estudantes.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Consolidação de Contas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:

Conhecer a estrutura, o contexto e os aspetos formais das contas anuais consolidadas
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Conceitos preliminares
Obrigatoriedade das contas consolidadas e aspetos formais das contas anuais consolidadas
Métodos e sistemas de consolidação
Aspetos relevantes de consolidação por equivalência patrimonial
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Contabilidade – Estudo das Contas - SNC
Destinatários
Colaboradores dos Departamentos de Contabilidade, Financeiro e Controlo de Gestão, que tenham frequentado o
curso de contabilidade geral (nível 1) ou com prática de trabalhos de contabilidade.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Contabilidade – Estudo das Contas do SNC.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a estrutura concetual da contabilidade;
 Dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de compra;
 Avaliar e contabilizar as imparidades em ativos;
 Conhecer e contabilizar as operações ligadas aos Ativos não Correntes;
 Saber construir o balanço e a demonstração de resultados.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conhecer a estrutura Conceptual da Contabilidade
Dominar o tratamento contabilístico das operações gerais de compra e venda
Conhecer e contabilizar as operações ligadas aos Ativos não Correntes
Dominar a revalorização de Ativos Fixos Tangíveis
Saber contabilizar as operações relativos a Ativos Intangíveis
Compreender o mecanismo contabilístico referente aos Inventários
Conhecer os diversos tipos de Imparidade e Provisões
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade Analítica
Destinatários
Quadros de empresas que trabalhem na área de contabilidade, empresários, quadros médios e superiores com
formação académica na área ou estudantes. Outras pessoas interessadas no contexto do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da contabilidade Analítica.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Ministrar conhecimentos essenciais que os habilitam a compreensão d0os objetivos deste ramo da
contabilidade;
 Determinar diversos tipos de costeio;
 Compreender a importância da informação obtida na contabilidade analítica para a empresa
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução
Determinação do custo industrial
O método das sessões homogéneas
Sistema de apuramento de custos
Análise de resultados
Ligação de contabilidade analítica e contabilidade geral
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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40 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Contabilidade Autárquica
Destinatários
Dirigentes, Quadros, Técnicos e funcionários das Autarquias Locais (para um mínimo de participantes de 8 a 12
formandos).
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes uma perspetiva prática e global sobre o funcionamento do Sistema de Contabilidade
Autárquica, como um verdadeiro instrumento de auxílio à tomada de decisões de gestão.
Objetivos Especificos
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Compreender os conceitos relativos ao sistema de contabilidade autárquica;
 Adquirir os fundamentos e objetivos do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL);
 Assimilar os documentos previsionais e sua execução;
 Compreender os diferentes momentos de prestação de contas e documentos de suporte;
 Apreender as regras e procedimentos de controlo interno obrigatórios.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contabilidade autárquica;
Os documentos previsionais;
A execução orçamental;
Operações não orçamentais;
A prestação de contas;
Contabilidade de custos;
Consolidação de contas.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

205

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Profissional com habilitações na área do curso, detentor de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou pedagógica
mínima de 3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade de Gestão
Destinatários
Responsáveis e colaboradores da contabilidade e do controlo de gestão. Técnicos envolvidos na projeção e controlo
dos custos. Gestores de produto.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Contabilidade de Gestão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar os princípios essenciais da contabilidade de gestão para participar na aplicação do sistema de
informação de gestão (SIG);
 Explorar e utilizar adequadamente os diferentes métodos de cálculo dos custos;
 Difundir os indicadores pertinentes como instrumento de ajuda à decisão.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definir os objetivos da contabilidade analítica
Conhecer a formação do preço de custo
Calcular a formação dos resultados (margens)
Acompanhar e controlar as realizações
Calcular o apuramento dos Custos da Produção
Avaliar os sistemas tradicionais de apuramento dos custos da produção
Compreender os centros de Custo Contabilísticos
Conhecer as técnicas avançadas de análise dos custos
Calcular os preços de transferência interna (PTI’s)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios. Trocas de experiências com o grupo de participantes.
Estudo de caso. Criação de cenários. Utilização de microcomputador (Ms. EXCEL).
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade Financeira
Destinatários
TOC, licenciados, bacharéis e estudantes na área do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da contabilidade financeira.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Atualizar e aprofundar conhecimentos sobre aspetos conceptuais, éticos e processuais em contexto nacional
e internacional.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Importância e objetivos de informação contabilística
Princípios e políticas contabilísticas
Conceito de exercício contabilístico
Ativos Fixos
Locações e contratos de construção
Provisões e passivos contingentes
Imposto sobre lucros
Exercícios de aplicação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais e Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade Fiscal
Destinatários
Empresários, quadros médios e superiores, profissionais responsáveis da área fiscal, consultoria e fiscalidade, TOC.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da contabilidade fiscal.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir conhecimentos sobre as garantias dos contribuintes, bem como o funcionamento do processo e
procedimento tributário (administrativo/judicial) tendo em vista a elaboração de reclamações graciosas e
impugnações judiciais.
Conteúdo Programático
1.
2.

O procedimento e o processo tributário;
O regime geral das infrações tributárias.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios; domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contabilidade Introdução
Destinatários
Empresários, gestores, quadros de empresas e estudantes com conhecimentos básicos de contabilidade. Outras
pessoas interessadas na temática do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Introdução à contabilidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Explicar a finalidade da contabilidade à luz das relações empresariais;
 Compreender o património das empresas;
 Compreender a importância da normalização contabilística;
 Conhecer as contas e as suas regras de movimentação;
 Elaborar registos contabilísticos no Diário e no Razão;
 Compreender a importância dos balancetes na empresa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Contabilidade e a Empresa
Normalização Contabilística
O Património
O Inventário e o Balanço
A Conta
Métodos de Registo Contabilístico
Os Lançamentos
Diário e Razão
Balancetes e Balanços
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Estudos de casos; Exercícios de aplicação.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Participação (25%); Teste final (75%).

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contencioso Fiscal
Destinatários
Empresários; Quadros médios e superiores; Profissionais responsáveis da área fiscal; Técnicos oficiais de contas.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Garantias dos Contribuintes.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir conhecimentos sobre as garantias dos contribuintes, bem como o funcionamento do processo e
procedimento tributário (administrativo / judicial) tento em vista a elaboração de reclamações graciosas e
impugnações judiciais.
Conteúdo Programático
1.
2.

O procedimento e o processo tributário;
O regime geral das infrações tributárias.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Fiscalidade – Tributação IRC
Destinatários
Profissionais que pretendam adquirir e atualizar os seus conhecimentos em sede de IRC.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Fiscalidade - IRC.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver técnicos de intervenção no âmbito do domínio fiscal;
 Preparar e interpretar documentos fiscais.
Conteúdo Programático
1. Breves noções fiscais
2. O Imposto sobre rendimento das pessoas Coletivas (IRC)
3. Exercícios de aplicação
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Fiscalidade – Tributação IRS
Destinatários
Profissionais que pretendam adquirir e atualizar os seus conhecimentos em sede de IRS.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Fiscalidade - IRS.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver técnicos de intervenção no âmbito do domínio fiscal;
 Preparar e interpretar documentos fiscais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Breves noções fiscais
O Imposto sobre rendimento das pessoas singulares (IRS)
Exercícios de aplicação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Fiscalidade – Tributação IVA
Destinatários
Profissionais que pretendam adquirir e atualizar os seus conhecimentos em sede de IVA.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

221
Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da Fiscalidade - IVA.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver técnicos de intervenção no âmbito do domínio fiscal;
 Preparar e interpretar documentos fiscais.
Conteúdo Programático
1.
2.

Breves noções fiscais
Impostos sem valor acrescentado
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).

Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Encerramento de Contas – Mod. 22
Destinatários
Técnicos oficiais de contas, técnicos de contabilidade, estudantes, entre outros interessados em saber encerrar contas
e preencher o respetivo modelo 22.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área do Encerramento de contas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer todo o processo ao trabalho de fim de exercício;
 Conhecer os documentos necessários;
 Preencher o modelo 22.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introdução
Regularização de contas e balancete retificado
Lançamentos de apuramento de resultados
Balancete final ou de encerramento
O Encerramento das Contas
Aplicações práticas sobre trabalhos de fim de exercício
Preenchimento do modelo 22
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
As técnicas pedagógicas a utilizar durante a formação, são as seguintes: exercícios de aplicação e estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Participação (25%); Teste final (75%).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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15 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Informação Empresarial Simplificada (IES)
Destinatários
Profissionais da contabilidade com responsabilidade na prestação de contas e na divulgação de informação
contabilística fiscal e estatística.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender e analisar os anexos que compõem a IES.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer os Anexos (por imposto e estatísticos) que compõem a declaração e saber em que condições devem
ser corretamente preenchidos e entregues;
 Identificar os novos modelos de impressos que compõem a IES/DA;
 Saber como se operacionaliza o registo da prestação de contas (individuais e consolidadas);
 Ficar a saber quais são os erros frequentes no contacto com a aplicação informática aquando da submissão da
declaração;
 Compreender como o Anexos A e I estão adaptados aos novos normativos contabilísticos
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posicionar o enquadramento legal da IES.
Enunciar as alterações face ao ano anterior.
Conhecer os modelos dos normativos contabilísticos (SNC e NMC) e o seu enquadramento legal e societário
Analisar os anexos da IES/DA por imposto
Conhecer os outros Anexos da IES (IRS, Imposto de Selo e Estatístico).
Dominar o preenchimento da IES/DA – FAQ´S de ajuda.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios. Análise de situações apresentadas pelos formandos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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IVA Intracomunitário
Destinatários
Colaboradores dos serviços de contabilidade implicados na contabilização do IVA que desejem melhorar os seus
conhecimentos nestas matérias.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área do IVA Intracomunitário.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os conceitos, as disposições e regras de localização dos serviços no seio da UE bem como as
regras aplicáveis ao RITI.
 Apreender os impactos e incidências nos sectores de atividade.
 Conhecer e saber atuar face às obrigações decorrentes das operações intracomunitárias.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Conhecer as operações tributáveis
Identificar a localização das operações intracomunitárias
Saber quais as Isenções
Dominar o regime de reembolso de IVA a não-residentes
Saber quais são as obrigações dos contribuintes
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com exercícios. Estudo de caso. Criação de cenários.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

O SNC e a Avaliação de Património
Destinatários
Quadros técnicos, gestores e funcionários das sociedades de mediação e angariação imobiliária; peritos-avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos de competências e conhecimentos que permitam compreender o novo enquadramento
contabilístico com a entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística e a sua relação com a avaliação de
património.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o novo enquadramento contabilístico: SNC
 Perceber as alterações verificadas ao nível da avaliação do património.
Conteúdo Programático
1. Sistema de Normalização Contabilística
2. Métodos de Avaliação
3. Avaliação
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Análise e discussão de casos práticos; Resolução de exercícios.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária

230

12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Processamento de Salários
Destinatários
Técnicos administrativos que trabalhem no departamento de pessoal entre outros interessados em aprender a efetuar
o processamento de salários
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área do processamento de salários.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Saber efetuar o processamento de salários da empresa, conhecendo as suas diversas fases;
 Classificar contabilisticamente o processamento;
 Preencher a documentação necessária.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noções gerais sobre Processamento de Salários
Remunerações, Encargos Patronais, prazos de pagamento
O IRS
As Contribuições para a Segurança Social
Os procedimentos Contabilísticos
Preenchimento de documentação diversa
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
As técnicas pedagógicas a utilizar durante a formação, são as seguintes: exercícios de aplicação e estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Participação (25%); Teste final (75%).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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15 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Sistema de Normalização Contabilística – SNC-AP
Destinatários
Diretores financeiros, diretores de contabilidade, responsáveis pela fiscalidade, e outros técnicos e colaboradores dos
departamentos e serviços contabilísticos e financeiros. Outras pessoas interessadas na realização do curso.

Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na introdução do SNC.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a problemática da adoção do Novo Sistema de Normalização Contabilística;
 Fazer o enquadramento atual da respetiva aplicabilidade;
 Perspetivar o futuro próximo relativo a esta matéria;
 Analisar as diferenças relativamente ao POC;
 Identificar os procedimentos de transição do POC para o SNC;
 Conhecer a Estrutura Conceptual e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro e os procedimentos que
exigem;
 Tomar conhecimentos das mudanças relativamente aos novos modelos de Demonstrações Financeiras;
 Analisar o impacto fiscal da aplicação do SNC;
 Resolver alguns casos práticos com a ajuda do formador para melhor consolidar os conhecimentos teóricos
adquiridos ao longo do curso.
Conteúdo Programático
1. Arquitetura e estrutura do sistema de normalização contabilístico (SNC)
2. Conceitos e princípios base
3. Demonstrações financeiras: modelos e seu enquadramento
4. Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF)
5. O anexo às demonstrações financeiras
6. Quadro e código de contas
7. Adoção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro
8. Exemplos de aplicação com base no novo modelo contabilístico (SNC)
9. O impacto fiscal da adoção do SNC
10. Casos práticos
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
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Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico - prática com apoio de audiovisuais; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP)
Destinatários
Autarcas, Dirigentes, Quadros, Técnicos e funcionários da Administração Pública. Outras pessoas interessadas em
adquirir competências e conhecimentos no âmbito do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes uma perspetiva prática e global sobre o novo regime contabilístico para a
Administração Pública.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:






Compreender os conceitos relativos ao sistema de contabilidade autárquica;
Adquirir os fundamentos e objetivos do Plano de Contabilidade das Autarquias Locais;
Assimilar os documentos previsionais e sua execução;
Compreender os diferentes momentos de prestação de contas e documentos de suporte;
Apreender as regras e procedimentos de controlo interno obrigatórios.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legislação Revogada;
A estrutura conceptual do Sistema de Normalização Contabilístico para a Administração Pública (SNC-AP)
Características Qualitativas da Informação;
Normas de Contabilidade Pública – NCP 1 a NCP 27;
Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras;
Plano de Contas do SNC-AP
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico - prática com apoio de audiovisuais; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

236

Tributação de Produtos Financeiros
Destinatários
TOC, licenciados e bacharéis da área financeira e jurídica, estudantes.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

237

Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da tributação de produtos financeiros.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adquirir conhecimentos sobre tributação dos produtos financeiros;
 Avaliar o impacto fiscal na generalidade dos produtos financeiros.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Rendimentos e alienação de partes sociais
Tributação de outros produtos e instrumentos financeiros
Incentivos fiscais à dinamização do sistema financeiro e mercado de capitais
Tributação de instrumentos financeiros derivados
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso á utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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345 Gestão e Administração
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A Rentabilidade na Formação
Destinatários
Diretores/ Responsáveis de Formação, Responsáveis da Avaliação da Formação, Diretores de Recursos Humanos,
Técnicos de Formação, Técnicos de Recursos Humanos, Diretores Administrativos, Diretores Financeiros e Diretores
Gerais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Calcular a Rentabilidade da Formação para a empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:

Analisar o Contributo da Formação para o Cumprimento dos Objetivos e Obtenção de Resultados;

Identificar os Requisitos para uma Avaliação Eficaz;

Determinar os Custos e estimar os Benefícios da Formação;

Determinar e selecionar os Indicadores mais adequados em função do Tipo de Acção de Formação;

Distinguir os Efeitos suscitados na Empresa pela Formação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A avaliação da formação
A avaliação do impacto da formação
A avaliação da rentabilidade: o contributo da formação para o cumprimento dos objetivos da organização
Fases da avaliação da rentabilidade
Cálculo do Return On Investment (ROI)
O custo da não formação
A avaliação da eficiência da formação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
8 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Administração e Gestão de Condomínios
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária. Peritos Avaliadores. Gerentes e colaboradores de Empresas de Administração de Condomínios.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Obtenção de conhecimentos e competências técnicas (com enquadramento jurídico), inerentes ao exercício da
atividade da administração de condomínios.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Apreender os principais conceitos e a gestão inerentes à administração de condomínios;
 Utilizar um vocabulário técnico, jurídico, incidente no âmbito do curso.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Propriedade Horizontal;
O Condomínio;
Direitos e Deveres dos Condóminos;
Administração do Condomínio;
Obras no Condomínio;
Regulamento do Condomínio;
Seguros;
Contas bancárias do Condomínio;
Garantias e Reclamações;
Breve Glossário sobre o Condomínio.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e estudos de casos; Exposição com apoio de audiovisuais. Discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.

Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Avaliação da Formação
Destinatários
Técnicos de formação, coordenadores de formação, consultores de formação e formadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Pretende-se proporcionar aos técnicos da formação, consultores de formação e formadores, competências na área de
construção de instrumentos de avaliação.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Construir e aplicar instrumentos de avaliação ao nível da reação / satisfação;
 Construir e aplicar instrumentos de avaliação de aprendizagem;
 Construir e aplicar instrumentos de avaliação de impacto da formação;
 Reconhecer os principais erros de avaliação com vista a uma reflexão sobre a forma como os evitar.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Avaliação da reação / satisfação;
Avaliação da aprendizagem;
Subjetividade de avaliação – erros comuns;
Audição do imposto de formação.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral; Caso prático.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
32 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Avaliação de Desempenho
Destinatários
Gestores, quadros técnicos, e outros responsáveis pela avaliação de subordinados.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos de conhecimentos e competências que lhes permitam integrar a Avaliação de Desempenho no
Processo de Gestão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Proporcionar uma visão alargada dos aspetos que condicionam e influenciam o sistema de avaliação de
desempenho;
 Conhecer diferentes práticas organizacionais de avaliação e a sua incidência no comportamento humano;
 Apreciar os resultados da avaliação de desempenho e as suas aplicações na gestão do pessoal.
Conteúdo Programático
1. O comportamento humano nas organizações;
2. A avaliação de desempenho como instrumento de gestão dos recursos humanos;
3. A responsabilidade pela avaliação de desempenho: a chefe direta, o avaliado e a comissão de avaliação;
4. As diferenças individuais e níveis de desempenho;
5. A tipologia de instrumentos de avaliação de desempenho. Os métodos e técnicas de avaliação;
6. O instrumento de avaliação: modelo, critérios e etapas;
7. A perceção social. A cultura e o clima organizacional;
8. As características do avaliador e o seu processo de aperfeiçoamento. O manual dos avaliadores;
9. A entrevista de avaliação: características e recomendações;
10. A política de avaliação de desempenho e a sua contribuição para a gestão dos recursos humanos na
empresa
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Dinâmica de Grupo; Resolução de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Auditoria ao Processo da Formação
Destinatários
Diretores, consultores, coordenadores, técnicos e gestores de formação e formadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os participantes das competências e procedimentos que possibilitem a análise sistemática através da auditoria
dos serviços e atividades de formação profissional.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Formar técnicos com capacidade para auditar sistemas e processos de formação;
 Fornecer os conhecimentos suficientes para indicar e analisar as várias fases do processo de formação;
 Proporcionar a utilização de ferramentas e metodologias para realização de uma auditoria.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O ciclo da formação
Intervenientes no processo formativo
A influência da formação na organização e seus Recursos Humanos
A filosofia formativa da empresa
Reparação da Auditoria de formação
Auditoria do processo de formação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral; Trabalhos individuais / grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Compras Internacionais
Destinatários
Compradores que tenham ligações comerciais com cadeias internacionais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos de conhecimentos na área das Compras Internacionais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Estabelecer estratégias de compras com fornecedores estrangeiros, tomando em consideração os aspetos
culturais e logísticos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Prospeção de negócio
O Contexto do Comércio Mundial
Os Mercados Externos e a Compra
Saber fazer uma Gestão Eficaz das Exigências alfandegárias
Saber Calcular o Custo de Importação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Controlo de Cobranças e Créditos
Destinatários
Profissionais da área comercial e financeira.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área da de cobranças.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer a importância da tesouraria e dos encargos financeiros, bem como os riscos inerentes às
condições de venda e crédito a clientes;
 Conciliar o dinamismo da venda com a segurança de cobrança;
 Desenvolver conhecimentos práticos sobre os meios de pagamento, garantias, indicadores de risco e métodos
de cobrança.
Conteúdo Programático

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

Conhecer as implicações económico-financeiras do crédito a clientes
Relançar eficazmente os atrasos de pagamento
Explorar cenários face a diferentes prazos de pagamento
Dominar os meios de financiamento da conta de clientes
Conhecer os meios extra judiciais de recuperação de crédito
Analisar a solvabilidade dos clientes
Identificar os aspetos fiscais na gestão Jurídica dos Incobráveis
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Centrada na partilha de experiências, este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes: exposições pelo formador, complementadas com exercícios, trocas de experiências e reflexões com o
grupo de participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Controlo e Gestão Orçamental
Destinatários
Todos os profissionais que, direta ou indiretamente, tenham responsabilidades operacionais ou funcionais que tenham
a seu cargo a responsabilidade de um serviço, de uma unidade ou de um centro de custo. Quadros que participem no
processo orçamental.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Permitir aos participantes obter ferramentas para escolher, monitorar e avaliar com mais precisão o orçamento por
projeto/ação, por departamento ou unidade de negócio.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o processo orçamental da sua empresa;
 Estabelecer orçamentos realistas e ambiciosos;
 Saber negociar o seu orçamento com o seu responsável, a sua hierarquia e a sua direção;
 Acompanhar a realização do seu orçamento, explicar os eventuais desvios para decidir ações corretivas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Dominar o processo orçamental da empresa
Posicionar o orçamento no sistema de informações de gestão (SIG)
Definir a conceção dos vários orçamentos. Estabelecer previsões fidedignas
Controlar e analisar as performances para melhor reagir ao controlo dos desvios
A construção do orçamento flexível.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Numerosos casos práticos, trabalhos de grupo e simulações que permitam aos participantes apropriar-se das técnicas
e instrumentos orçamentais, utilizando para o efeito a folha de cálculo MS EXCEL. Exposições pelo formador, trocas de
experiências e reflexões com o grupo de participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Diagnóstico das Necessidades de Formação
Destinatários
Gestores, Técnicos de formação, formadores, coordenadores de formação, entre outros.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Identificar e aplicar as várias metodologias de diagnóstico de necessidades de formação.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Construir e aplicar instrumentos de diagnóstico de necessidades de formação;
 Analisar os resultados quantitativos e qualitativos dos instrumentos de diagnóstico de necessidades de
formação;
 Elaborar um plano de diagnóstico de necessidades de formação;
 Elaborar um relatório de diagnóstico de necessidades de formação.
Conteúdo Programático
1. Metodologias e instrumentos de diagnóstico de necessidades de formação;
2. Análise e relatório de diagnóstico de necessidades de formação;
3. Exercício prático: do plano de diagnóstico ao relatório de DNF.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral; Caso prático.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
32 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Empreendedorismo
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Compreender os diferentes aspetos necessários para a ação de empresas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a criação, a organização e o funcionamento das empresas e reconhecer o entusiasmo do
empreendedorismo da sua própria empresa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A empresa
Classificação das empresas
Estrutura empresarial
Empreender
Financiamento
Planeamento do Negócio
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação teórica, exposição e breve discussão de casos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Ética e Responsabilidade Social das Empresas
Destinatários
Dirigentes; Profissionais de Recursos Humanos; Quadros superiores; Responsáveis de projetos de desenvolvimento
sustentável.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Visa contribuir para uma compreensão e discussão das questões éticas emergentes em contexto organizacional e visa
identificar as medidas que permitem melhorar as práticas e o comportamento ético dos indivíduos e organizações.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Compreender a importância da ética na empresa.
 Compreender o âmbito e a organização das práticas de Responsabilidade Social.
 Saber como desenvolver e implementar um código de ética.
 Conhecer e avaliar as vantagens da implementação de uma orientação de Responsabilidade Social.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilidade Social das Empresas
Responsabilidade Social Externa
Responsabilidade Social Interna
Criar e implementar um código de ética
Responsabilidade Social Interna
Conhecer os Sistemas de Gestão de Responsabilidade Social
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Análise e discussão de casos em subgrupos. Construção de Plano de Acção Individual em RSE a desenvolver ao longo
da ação. Exercícios de aplicação para apoio à implementação de um código de ética.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Fundamentos de Gestão de Recursos Humanos
Destinatários
Psicólogos, Sociólogos do Trabalho, Gestores e Administradores, Gestores de Recursos Humanos, Finalistas de
Psicologia, Sociologia, Gestão de Recursos Humanos e áreas afins e, ainda, profissionais de qualquer atividade que
pretendam obter conhecimentos neste domínio.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Preparar os profissionais para a gestão de Recursos Humanos, no domínio de técnicas, práticas e instrumentos para o
funcionamento das organizações e das respectivas componentes.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Traçar e assumir o perfil de competências de um gestor/profissional de Recursos Humanos;
 Desenvolver um processo de Recrutamento e Selecção dos melhores Recursos Humanos para a empresa;
 Reconhecer a importância da motivação para o bom desempenho dos colaboradores de uma organização;
 Valorizar o papel da comunicação no ambiente organizacional;
 Potenciar e desenvolver as competências de comunicação;
 Reconhecer as funções de um líder na dinamização organizacional
 Definir os estilos de liderança e ser capaz de integrá-los de forma adequada no contexto situacional da
empresa;
 Integrar o seu estilo nas estratégias de condução de equipas;
 Compreender a influência da avaliação de desempenho para a melhoria da qualitativa e quantitativa do
trabalho;
 Conhecer os erros mais comuns na avaliação de desempenho;
 Aferir a importância de um plano de carreira para os colaboradores de uma organização;
 Compreender a importância das técnicas, planos de carreira e sistemas de remunerações para contratar e
manter o pessoal na empresa;
 Aferir a importância da formação profissional;
 Conhecer as técnicas de formação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Importância da Gestão dos Recursos Humanos
Recrutamento, Seleção e Acolhimento
Motivação e Comunicação Organizacional
Liderança de equipas
Avaliação de Desempenho e Gestão de Carreiras
A formação profissional em contexto organizacional
Forma de Organização

Forma Presencial.
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Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo, Interrogativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Troca/partilha de experiências. Exercícios de grupo. Técnicas e Instrumentos de trabalho.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Validação de conhecimentos, capacidades e aptidões adquiridas e/ou desenvolvidas pelos formandos no domínio
pedagógico e didático.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão da Formação
Destinatários
Gestores, Técnicos de formação e/ou Formadores com necessidade de renovação do Certificado de Aptidão
Profissional.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
O curso visa consolidar um conjunto de competências tendo em vista a eficácia da gestão de processos formativos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Enquadrar a formação da empresa na legislação em vigor;
 Conceber instrumentos de trabalho para preparar, organizar, controlar e avaliar a formação ministrada na
empresa;
 Realizar levantamentos e diagnósticos de necessidades de formação;
 Realizar o plano de formação da empresa;
 Realizar a avaliação do impacto da formação.
Conteúdo Programático
7. Enquadramento da Formação Profissional segundo o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto;
8. O Ciclo da Formação e o modelo de conceção da formação ADORA (modelo desenvolvido pela DGERT);
9. Métodos e técnicas de levantamento e diagnóstico de necessidades de formação;
10. Métodos e técnicas de conceção de planos de formação e orçamentação (planeamento da formação);
11. Métodos e técnicas de organização e execução da formação;
12. Métodos e técnicas de avaliação da formação e de reporte à gestão de topo.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo, Interrogativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Troca/partilha de experiências. Exercícios de grupo. Técnicas e Instrumentos de trabalho.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Validação de conhecimentos, capacidades e aptidões adquiridas e/ou desenvolvidas pelos formandos no domínio
pedagógico e didático.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão da Mudança
Destinatários
Administradores; Diretores; Gestores; Pessoas que pretendam adquirir novos conhecimentos sobre a matéria.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Promover uma cultura de mudança permanente e adaptada aos novos desafios organizacionais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a importância da mudança quer a nível individual, quer a nível organizacional.
 Gerir a mudança de forma pragmática nos domínios das relações interpessoais, da liderança e da gestão.
 Conhecer os diferentes passos para a implementação da mudança nas organizações.
Conteúdo Programático
1. Os Fatores Chave da Mudança
2. Como é que as Pessoas e as Organizações Reagem à Mudança
3. A Mudança Começa em Nós
4. A Implementação da Mudança nas Organizações
5.Avaliação de conhecimentos e avaliação reativa
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais, casos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
15 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Carreiras na Função Pública
Destinatários
Autarcas, Dirigentes, Quadros, Técnicos e funcionários da Administração Pública. Outras pessoas interessadas em
adquirir competências e conhecimentos no âmbito do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes uma perspetiva prática e global sobre o novo regime da Gestão de Carreiras na Função
Pública.
Objectivos Especificos
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Compreender o fenómeno da Administração, nas suas múltiplas facetas, e as modernas soluções para a
provisão de bens públicos;
 Conceber, planear e implementar estratégias de organização da Administração Pública;
 Saber resolver problemas em parceria e concertação;
 Comunicar e liderar projectos e processos, aplicando conhecimentos próprios e congregando contributos
alheios em contextos complexos e de diferentes sensibilidades culturais;
 Assessorar diferentes instâncias políticas e questionários;
 Definir, delimitar, operacionalizar e avaliar projectos de investigação, de consultoria e de apoio ao
desenvolvimento, dominando as respectivas técnicas;
 Exercer com êxito funções de gestão, a começar pelo nível intermédio.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introdução à Administração Pública
Economia Pública
Direito Administrativo, Laboral e Tributário
Direito das Obrigações
Normas de Contabilidade Pública – NCP 1 a NCP 27
Macroeconomia e Finanças Públicas
Procedimento Administrativo
Sistemas de Informação da Administração Pública
Direito das Despesas Públicas
Regime Jurídico da Função Pública
Administração Regional e Autárquica
Contratos Administrativos
Contencioso Administrativo
Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos, Qualidade e Serviço Público
Forma de Organização

Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Métodos: Activo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Cobranças e Créditos
Destinatários
Assistentes e Técnicos Administrativos; Assistentes e Técnicos de Contabilidade ; Técnicos de Apoio à Gestão.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Permite aos participantes obter técnicas para uma melhor otimização das cobranças, permitindo manter os níveis de
venda, sem correr riscos suplementares.
Objectivos Especificos
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Melhorar os conhecimentos de gestão de crédito e do seu funcionamento;
 Organizar os serviços para uma cobrança mais eficaz.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Condições de venda e instrumentos de crédito
Fatores de política de crédito
Elementos para análise do risco e fixação de plafonds
Organização do serviço de crédito e cobranças
Cartas e Relatórios de Trabalho
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórica pratica, com recurso a exercícios práticos, Utilização de meios audiovisuais.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Gestão de Compras e Fornecedores
Destinatários
Diretores, Chefias e Compradores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

272
Objetivo Geral

Compreender a importância e o enquadramento estratégico da função compras; Apreender as técnicas, os critérios e
os fatores na seleção de produtos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:

Implementar uma política de compras;

Pôr em prática uma gestão eficaz da qualidade do aprovisionamento;

Fazer a seleção dos fornecedores;

Avaliar de forma objetiva e sistemática os fornecedores;

Avaliar de forma objetiva e sistemática as compras.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O Contexto atual e a função de Compras;
Gestão estratégica das Compras e as suas Ferramentas;
Tipologias de Compras;
Análise dos constrangimentos das Compras;
Complexidade das Compras;
Estratégias de Compras e de Negociação;
O serviço de compras;
Gestão de Compras;
Selecionar os Fornecedores;
Negociações com Eficácia;
Evolução da Relação com os Fornecedores.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais.
Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Contratos
Destinatários
Diretores, Advogados, Juristas, Compradores, Gestores de Contratos e Profissionais que pretendam conhecer o
enquadramento da gestão de contratos internacionais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos na Gestão de Contratos Nacionais e Internacionais, nomeadamente:
Enquadramento dos Negócios jurídicos à luz do Código Civil; Tributação Nacional e Internacional; Contratos
internacionais de vendas de mercadorias; Pagamentos Internacionais e garantias; Seguros Internacionais; Acordos
internacionais; Arbitragem.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Enquadrar os negócios jurídicos à luz do Código Civil;
 Conhecer a Tributação Nacional e Internacional
 Compreender os aspetos de ordem concorrencial no comércio internacional.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Enquadramento dos negócios jurídicos à luz do Código Civil
Tributação Internacional
Aspetos de ordem concorrencial no comércio internacional
Ciclo de Vida dos contratos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Equipas de Projetos
Destinatários
Todos os colaboradores de uma empresa chamados a intervir como Responsáveis pela condução de equipas de
Projeto.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos que permitam mobilizar, coordenar e fazer trabalhar em conjunto pessoas de
serviços, de setores, de funções diferentes sem dispor de autoridade hierárquica formal.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Mobilizar colaboradores;
 Coordenar trabalhos de equipa
Conteúdo Programático
1.

Passar do projeto “somatório de especialidade” a um projeto vivenciado como a “obra comum” de uma
equipa
2. Posicionar-se numa organização por projeto e situar as suas margens de manobra
3. A constituição da equipa
4. O orçamento e o trabalho em equipa
5. A negociação
6. O planeamento
7. O trabalho em grupo
8. Conduzir reuniões de projeto
9. O controlo de execução
10. Antecipar e gerir os desacordos e as situações conflituais
11. A contribuição pessoal
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os aspetos metodológicos com o treino prático. Utilização de
grelhas de análise e de diagnóstico para referenciar as práticas e os comportamentos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Habitação Social
Destinatários
Autarcas, gestores, técnicos e colaboradores de organizações de incidência sobretudo social. Outros interessados em
adquirir competências e conhecimentos no âmbito do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Capacitar os profissionais da área Social de ferramentas essenciais à gestão e avaliação de habitação social junto de
diversos grupos-alvo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar as etapas de operacionalização de projetos de habitação de interesse social: diagnóstico,
elaboração de projetos sociais, estratégias para execução, relevância social e económica.
 Reconhecer a necessidade de gerar redes de conhecimento e troca de experiências sobre o Trabalho Social
desenvolvido nas distintas regiões do país.
 Entender como são os critérios para projetos de habitação serem enquadrados no Programas em vigor.
 Avaliar a situação atual da produção habitacional a partir dos programas governamentais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Objeto.
Natureza do direito de ocupação.
Caracter transitório da habilitação social.
Condições de acesso.
Processo de seleção dos candidatos.
Critérios de atribuição.
Exercício efetivo do benefício concedido.
Regime de renda.
Modificação dos pressupostos que estiveram na base da atribuição de habitação social.
Gestão e utilização do património.
Cessação de utilização do fogo.
Aplicação subsidiaria.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos pelo formador/a.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Projetos
Destinatários
colaboradores, gestores de projeto e gestores funcionais, assim como a todos os colaboradores com funções e
responsabilidades de gestão de diferentes áreas, preferencialmente com experiência ou perspetiva de envolvimento
na gestão de projetos no desempenho da sua atividade profissional..
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Inicial/Continua.
Objetivo Geral
Dotar os participantes com os conhecimentos necessários para gerir qualquer projeto com sucesso,
independentemente da sua dimensão ou complexidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de projetos;
 Aplicar corretamente os instrumentos de apoio ao planeamento de projetos, através de uma abordagem
metodológica que permita homogeneizar a informação em ambiente de projeto;
 Conhecer as ferramentas existentes para melhorar o planeamento, organização e controlo dos projetos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conceitos Fundamentais da Gestão de Projetos
Ciclo de Vida do Projeto
Áreas do Conhecimento da Gestão de Projetos
Grupos de Gestão de Processos
Gestão do Âmbito e das Alterações
Gestão do Tempo
Gestão do Orçamento
Gestão da Qualidade
Gestão do Risco
Gestão da Comunicação
Gestão dos Fornecedores
Encerramento do projeto.
Forma de Organização

Presencial.
Métodos Pedagógicos
Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos pelo formador/a.
Ao longo da formação será dinamizada a construção de projetos educacionais adequados ao contexto real.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Projetos Educacionais
Destinatários
Autarcas, gestores, técnicos e colaboradores de organizações de incidência sobretudo social. Outros interessados em
adquirir competências e conhecimentos no âmbito do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Desenvolver competências de gestão e acompanhamento de projetos educacionais, a partir da realidade local e
contexto profissional.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o valor da utilização de processos adequados para a gestão de projetos
 Definir as várias fases de um projeto
 Compreender o valor da facilitação na gestão de projetos e o papel do facilitador
 Construir e gerir um cronograma de atividades e um orçamento apropriados
 Definir e gerir âmbito, problemas, comunicação e riscos num projeto
 Definir e gerir metas e processos de monitorização de qualidade
 Identificar as métricas adequadas para uma avaliação objetiva no desempenho do projeto.
Conteúdo Programático
13.
14.
15.
16.

Desenho e tipologia de Projetos Educacionais.
Facilitação de Projetos (fases, papel do facilitador, instrumentos e estratégias).
Diagnóstico e Planeamento de Projetos Educacionais.
Monitorização e Avaliação de Projetos Educacionais.
Forma de Organização

Presencial.
Métodos Pedagógicos
Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos pelo formador/a.
Ao longo da formação será dinamizada a construção de projetos educacionais adequados ao contexto real.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Reclamações
Destinatários
Responsáveis de departamentos comerciais e outros empresários e comerciantes.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Habilitar os formandos a gerir com eficácia os processos de gestão e tratamento de reclamações, reconhecendo os
motivos que conduziram a este facto, auxiliando na criação de mecanismos que permitam a sua resolução e
capitalização futura da relação com o cliente.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Enumerar as principais causas das reclamações e a sua componente legal;
 Aplicar os principais passos no tratamento da reclamação;
 Aplicar técnica de gestão de situações agressivas;
 Aplicar o correto tratamento administrativo á reclamação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

A reclamação e a componente legal
Metodologia de resolução de reclamação
Gerir situações agressivas
Tratamento administrativo de uma reclamação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição técnico-prático com utilização de meios audiovisuais; Rollplaying.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Gestão e Antecipação de Problemas
Destinatários
Gestores, Técnicos e Profissionais de empresas e instituições.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Antecipar e analisar um problema adequadamente, intervindo sobre ele de forma eficaz.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver as competências necessárias para a correta previsão, análise e resolução de problemas;
 Compreender a importância da análise, inovação e criatividade na resolução de problemas;
 Conhecer a taxonomia da resolução de problemas;
 Resolver problemas, total ou parcialmente, através de decisões consistentes e coerentes com a
especificidade de cada situação;
 Desenvolver a capacidade de avaliação prévia ao problema, durante a resolução do problema e após o
problema;
 Compreender a importância do planeamento na antecipação de problemas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Análise, inovação e criatividade na resolução de problemas
A taxonomia da resolução de problemas
Resolução de problemas
O processo de avaliação na resolução de problemas
Antecipação de problemas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Expositivo com recurso a audiovisuais. Análise de casos. Debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão e Controlo de Stocks
Destinatários
Responsáveis de logística; Responsáveis de gestão de stocks; Técnicos de aprovisionamento, armazéns e gestão
de stocks; Chefes de compras; Chefes de armazéns; Responsáveis comerciais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aperfeiçoar e/ou desenvolver competências na área do controlo de stocks.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reduzir custos através da correta definição de níveis de stockagem;
 Otimizar a satisfação do cliente cumprindo os níveis de serviço exigidos pelo cliente evitando situações de
rotura de stock;
 Controlar a performance da gestão de stocks e melhorar a mesma continuamente.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compreender a importância da gestão de stocks para a logística e organização
Analisar os consumos e os stocks
Dominar os métodos de reaprovisionamento
Calcular quantidades
Dominar a contabilidade de materiais, métodos de valorização dos stocks e técnicas de inventário
Saber monitorizar a gestão de stocks
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Os contributos de experiências e de métodos do formador são enriquecidos pela troca de opiniões e experiências dos
participantes e ilustrados por numerosos exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão Estratégica de Custos
Destinatários
Diretores, Gestores, Consultores e Quadros Superiores de Empresas, que pretendam adquirir ou aprofundar
conhecimentos na área da Gestão Estratégica de Custos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

290

Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição de conhecimentos na área da Gestão Estratégica de Custos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar o Enquadramento Estratégico;
 Desenvolver sistemas integrados de custos;
 Identificar a gestão dos custos no âmbito dos processos de transformação;
 Identificar custos e as novas tecnologias de informação.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Análise de cenários económicos
Contabilidade empresarial aplicada à gestão estratégica de custos
Ferramentas Estratégicas de controlo de custos e criação de Preço
Desenvolvimento de sistemas integrados de custos
A gestão dos custos no âmbito dos processos de transformação
O equilíbrio entre descentralização e centralização na gestão dos custos
Ferramentas de controlo de gestão e de responsabilização.
Os custos e as novas tecnologias de informação
A gestão dos custos e o e-commerce
Técnicas de redução de custos.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão Estratégica de Segurança Empresarial e Patrimonial
Destinatários
Profissionais de segurança privada e pública, ou outros interessados em obter conhecimentos fundamentais em
segurança empresarial e patrimonial.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

292

Formação Continua.
Objetivo Geral
Definir estratégicas, táticas e operacionais voltadas para a preservação do património empresarial, bem como ao bemestar físico e psicológico dos empregados.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Analisar o contexto das preocupações das empresas no cenário atual de desafios;
 Avaliar as verdadeiras contribuições da segurança para os resultados organizacionais;
 Reconhecer os riscos emergentes de segurança para as empresas;
 Avaliar táticas e ferramentas preventivas e de resultados eficazes.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aspetos Gerais de Gestão de Segurança
Aspetos Técnicos de Segurança Patrimonial
Aspetos Estratégicos e Legais de Segurança Patrimonial
Informação de Gestão
Os riscos da Internet
Perfil do Gestor de Segurança
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão Integrada de Recursos Humanos
Destinatários
Empresários, Diretores de Recursos Humanos e restantes colaboradores do serviço de pessoal que tenham
necessidade em adquirir e/ou desenvolver competências na área da Gestão de Recursos Humanos.
Requisitos de acesso
Não Existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Preparar profissionais para atuarem como analistas de RH, fornecendo uma visão sistémica e global do seu papel
estratégico na empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Sistematizar as bases técnicas da função;
 Desenvolver o saber - fazer relacional;
 Adquirir uma visão global / coerente dos processos de Recursos Humanos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O papel atual da Gestão de Recursos Humanos (GRH)
As competências pessoais do Gestor de Pessoas
Motivação das pessoas na Organização
Planeamento de Recursos Humanos e o processo de recrutamento e seleção
Avaliação de Desempenho
A Formação Profissional
Gestão de Competências
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo; Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Estudos de casos, exercícios práticos; Utilização de meios audiovisuais; Técnicas e
instrumentos de Trabalho.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão para Dirigentes Associativos
Destinatários
Pessoas que pretendam adquirir conhecimentos na área da gestão para dirigentes associativos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Visa o conhecimento sobre várias matérias, com vista a que os participantes consigam dar respostas a todas as
necessidades da associação.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Enunciar princípios básicos de organização e gestão;
 Aplicar os conhecimentos de contabilidade, fiscalidade, gestão de stocks, etc.;
 Compreender os princípios de marketing e merchandising.
Conteúdo Programático
I - Gestão e Contabilidade:
1. Princípios básicos de Organização e Gestão
2. Noções de Contabilidade Geral
3. Noções Básicas de Fiscalidade
4. Gestão de Stocks
5. Gestão de Tesouraria
6. Gestão de Terceiros
7. Controlo de Faturação
8. Gestão de Imobilizado
II - Gestão de Recursos Humanos e Atendimento:
1. Empregabilidade
2. Aspetos relacionais do Atendimento e Venda ao Balcão
III - Marketing e Merchandising:
1. Marketing para PME’s Comerciais
2. Merchandising para PME’s Comerciais
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
90 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão para PME’S
Destinatários
Ativos empresários ou quadros técnicos (Técnicos de contas, escriturários, responsáveis pelo departamento de
pessoal, etc.).
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar um aperfeiçoamento de conhecimentos que lhes permita criar e gerir de forma eficaz uma pequena ou
microempresa. Este curso permite também adquirir novos conhecimentos na área de gestão de pequenas empresas
capacitando os formandos a criar o seu próprio posto de trabalho numa área para a qual se sintam capacitados.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Incentivar a utilização dos mecanismos de gestão;
 Sensibilizar para as potencialidades e vantagens da utilização destas ferramentas, como auxiliares, na
atividade profissional;
 Desenvolver autonomia para aprofundamento e atualização permanente destas tecnologias;
 Modernizar os serviços.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Organização e Gestão de Empresas
Fiscalidade e Legislação Laboral
Marketing
Contabilidade
Análise Financeira
Recursos Humanos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo; Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais; Realização de atividades; Trabalhos individuais e em
grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros: Cooperação, Capacidade de Aprendizagem,
Organização, Aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade e Assiduidade. Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados individualmente e em grupo.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
45 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão por Objetivos
Destinatários
Gestores e Profissionais de organizações privadas e públicas que pretendam reforçar os seus conhecimentos nas áreas
de Gestão.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender a importância da gestão por objetivos para o planeamento estratégico.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 A Definição e Planeamento de um objetivo;
 Construção e mobilização de uma equipa face ao objetivo;
 Gestão do tempo de acordo com o objetivo definido.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

A Gestão Por Objetivos
Definição de um Planeamento Estratégico em Gestão por Objetivos
Características Pessoais Face à Gestão Do Tempo
Otimizar o Tempo
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Gestão de Projetos
Destinatários
Chefes de Projeto, Membros de equipas de projeto. Responsáveis de novos produtos. Responsáveis de Obras.
Responsáveis de projetos de investigação e desenvolvimento. Dirigentes e Quadros Superiores chamados a participar
em grupos de trabalho de um projeto.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de técnicas e ferramentas necessárias a gestão corrente de projetos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aplicar os instrumentos de apoio ao planeamento de projetos através de uma abordagem metodológica que
permita homogeneizar a informação em ambiente de projeto.
 Conhecer as ferramentas informáticas existentes para melhorar o planeamento, organização e controlo dos
projetos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Projetos e Gestão de Projetos
Standards em Gestão de Projetos
O “Gestor do Projeto”
Definição de objetivos
Metodologia da Gestão de Projetos
Definição de um projeto
Constituição de uma equipa
Stakeholder Analisys
Planeamento do projeto
Início da execução do projeto
Execução do projeto
Conclusão do projeto
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Abordagem às melhores práticas de gestão de projetos – IPMA e PMI. Trabalhos práticos e exercícios para
aprofundamento dos conceitos.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Riscos
Destinatários
Gestores de Projetos e elementos de equipas de projeto com alguma experiência, que estejam, ou venham a estar,
envolvidos em processos de Gestão de Riscos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar os principais riscos que possam afetar um projeto;
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os principais riscos que possam afetar um projeto;
 Tipificar, medir e avaliar de forma simples os riscos identificados;
 Definir abordagens de resposta aos riscos;
 Elaborar um Plano de gestão de Riscos simples;
 Definir mecanismos de monitorização e controlo de riscos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução
Identificação dos riscos
Avaliação dos riscos
Tratamento dos riscos
Controlo dos riscos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Os conceitos teóricos serão ilustrados por trabalhos práticos a serem executados pelos participantes individualmente
ou em grupo. Exposições e debates. Trabalhos em subgrupos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade/criatividade, rigor na aplicação e assiduidade; Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Indicadores de Gestão: conceber quadro de indicadores
Destinatários
Todos os profissionais afetos a área de controlo de gestão e quadros operacionais que utilizam quadros de indicadores
de gestão.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Importância dos Indicadores de Gestão para a Empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conceber ou reformular a rede de quadros de indicadores da sua unidade.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Posicionar a importância dos indicadores de gestão
Situar o Quadro de Indicadores de gestão no sistema de gestão da empresa
Fazer do Quadro de Indicadores um instrumento essencial da gestão da empresa
Determinar os indicadores pertinentes para o Quadro de Indicadores
Validar os Indicadores de Gestão
Gerir os Quadros de Indicadores
Conhecer os Indicadores chave de Desempenho (Key Performance Indicators)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Numerosas ilustrações; exercícios em grupo; estudo de casos que permitirão aos participantes treinar as técnicas de
conceção de um Quadro de Indicadores e de uma rede de Quadros de Indicadores de gestão.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Lean Management
Destinatários
Diretores e chefias intermédias. Gestores de projeto e processo, chefes de equipa, técnicos e qualquer interessado em
melhorar a eficácia e eficiência dos processos organizacionais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Melhorar a eficácia e eficiência dos processos organizacionais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aumentar a satisfação dos clientes, internos ou externos, através da criação de valor e eliminação dos
desperdícios dos processos da organização.
 Lançar um projeto interno de transformação.
 Dominar os princípios e ferramentas basilares da filosofia Lean Management e Kaizen para melhor lidarem
com a mudança.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compreender a relevância e impacto de aplicar a filosofia de gestão Lean management
Conhecer as metodologias e ferramentas Lean e Kaizen
Mapear a cadeia de valor – O VSM, Value Stream Mapping
Melhorar os processos e resolver problemas sistematicamente
Realizar um evento Kaizen
Avaliar a evolução
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teóricas e debates; Estudo de casos e exercícios práticos; Análise de situações apresentadas pelos
participantes, troca de opiniões e apresentação de boas práticas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Liderança e Gestão de Equipas
Destinatários
Responsáveis hierárquicos com funções de “Chefia intermédia”, ou equivalente, na sua organização. Quadros que
exerçam uma função transversal na sua organização, com necessidade de mobilizar elementos de qualquer área para
obter resultados no seu trabalho.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Debater e treinar um conjunto de ferramentas de liderança, capazes de proporcionar uma melhoria significativa a
condução e motivação das pessoas e equipas pelas quais é responsável.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Desenvolver a sua eficácia de gestão e liderança;
 Desenvolver a competência e a autonomia das pessoas e equipas;
 Criar condições que facilitam a motivação;
 Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores;
 Experienciar o grau de eficácia de alguns comportamentos de gestão e liderança dos desempenhos, e
elaborar um “mapa” os seus pontos fortes e pontos de melhoria;
 Treinar-se nas principais áreas de gestão das pessoas e das equipas (fixar objetivos, animar e motivar,
delegar);
 Refletir sobre hipóteses de solução e respetivos impactes, para alguns dos problemas reais da gestão de
equipas e pessoas
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caracterizar o âmbito da gestão e liderança de equipas e pessoas
Saber como utilizar os estilos de gestão e liderança, de forma realista e adaptada aos contextos e às pessoas
Diagnosticar o grau de competência e autonomia dos colaboradores
Refletir sobre as motivações
Comunicar eficazmente com os diferentes interlocutores
Definir um plano de ação das mudanças a pôr em prática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Estudos de caso e simulações que recriam os ambientes da gestão e liderança organizacional. Cada participante
definirá ao longo do curso um plano de ação das mudanças a pôr em prática, adequado ao seu perfil de líder, e
facilitador do progresso das performances da sua equipa. Partilha de boas práticas para promover a melhoria das
competências esperadas na função.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Planeamento Estratégico
Destinatários
Gestores e empresários de pequenas empresas que pretendam adquirir conhecimentos na área do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Importância do planeamento estratégico para o sucesso da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os conceitos centrais relativos ao planeamento estratégico;
 Saber qual a sua origem, evolução e conceito de estratégia;
 Distinguir os níveis de estratégia numa organização;
 Diferenciar as três fases do processo de planeamento estratégico
 Compreender o significado do meio envolvente organizacional;
 Identificar os vários instrumentos de análise do meio envolvente:
 Perceber a importância da capacidade estratégica;
 Identificar o contributo político e cultural no contexto da análise estratégica.
 Reconhecer as bases da escolha estratégica;
 Identificar as direções alternativas para o desenvolvimento estratégico;
 Identificar a extensão dos métodos de desenvolvimento (interno, aquisição e aliança);
 Definir as opções estratégicas;
 Compreender os diferentes processos de seleção estratégica;
 . Descrever os principais tipos estruturais de organizações;
 Distinguir as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos estruturais;
 Identificar os elementos do desenho organizacional;
 Reconhecer as formas de alocação de recursos;
 Compreender a gestão da mudança estratégica.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Planeamento estratégico
Análise estratégica
Escolha e seleção da estratégia
Implementação e controlo da estratégia
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnicas e Práticas Empresariais
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Compreender o enquadramento jurídico económico da empresa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os princípios básicos da organização e das funções empresariais;
 Identificar e aplicar as técnicas e práticas administrativas na organização.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Enquadramento jurídico - económico da empresa
As funções empresariais
Legislação e documentação empresarial
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação teórica, exposição e breve discussão de casos práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios:
Domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade/criatividade, rigor na aplicação e
assiduidade;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área do Curso com CAP, experiencia pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

346 Secretariado e Trabalho Administrativo
316

Atendimento ao Público e Imagem da Organização
Destinatários
Apoios administrativos. Secretárias e todos os profissionais em contacto direto com clientes ou público em geral, que
desempenhem funções de acolhimento, atendimento ao balcão, receção ou em locais de informação.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender a importância do atendimento ao publico para a imagem da organização.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Efetuar um atendimento de público e telefónico de excelência;
 Dominar as regras de protocolo e adequar os comportamentos a contextos definidos e diversificados;
 Enfrentar situações delicadas reforçando o saber-fazer relacional.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Compreender e utilizar os elementos-chave do atendimento
Agir com profissionalismo
Gerir situações difíceis e reclamações
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Pedagogia ativa, alternando exposições curtas e debates com trabalhos práticos, estudo de casos, autodiagnósticos e
análise de situações concretas trazidas pelos participantes. Role-plays gravados em vídeo e analisados em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão Documental e Organização de Arquivos
Destinatários
Chefes de unidades administrativas. Secretárias/Assistentes. Técnicos administrativos com responsabilidade na área de
arquivo. Colaboradores de áreas administrativas, direta ou indiretamente ligados à organização e gestão da
informação e de documentos de arquivo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar as Principais Características e Funcionalidades de um Sistema de Gestão de Processos e Conteúdos/
Documentos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Adequar os métodos de gestão documental em termos de produção, organização, gestão da informação e
arquivo de documentos conforme os referenciais normativos;
 Avaliar o impacto da revolução digital no arquivo administrativo.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definir as missões e os objetivos da função arquivo
Utilizar as orientações das Normas ISO na gestão documental
Compreender os requisitos da documentação no âmbito dos Sistemas de Gestão da Qualidade
Analisar as diferentes etapas de conceção e implementação de um Sistema de arquivo
Definir uma política de preservação e conservação de documentos de arquivo
Determinar o impacto da revolução digital nos arquivos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Pedagogia ativa, alternando exposições temáticas e debates com trabalhos práticos, estudo de casos e análise de
situações concretas trazidas pelos participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Qualidade no Serviço e Excelência no Atendimento
Destinatários
Secretárias experientes que pretendam melhorar a sua performance utilizando a Qualidade e as suas orientações para
prestações mais eficazes.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os participantes, através de treinos práticos de situações devidamente identificadas e planeadas, dos
conhecimentos e competências necessárias para a Excelência na relação no Atendimento ao Cliente e consequente,
Qualidade no Serviço.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Desenvolver uma nova perspetiva sobre o significado e a utilidade do seu trabalho, no âmbito do projeto da
organização;
 Empreender mudanças no seus métodos de trabalho de forma aumentar a sua produtividade e rentabilidade.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Compreender os princípios e conceitos associados à Qualidade
Situar o seu papel na organização
Adotar uma atitude da Qualidade no quotidiano
Fazer da melhoria contínua um objetivo permanente
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Privilegiamos as metodologias participativas, com partilha de experiências e de ideias no grupo de participantes.
Exposições introdutórias e de síntese pelo formador. Realização de exercícios práticos individuais e em subgrupos, com
utilização de estudos de caso. Os trabalhos poderão ser realizados a partir de casos concretos trazidos pelos
participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Secretariado Executivo
Destinatários
Secretárias de Direção, Assistentes, Assessoras de Administração com experiência que queiram aperfeiçoar-se nos
diferentes domínios da função: técnico e psicológico.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Conhecer as Novas Tendências para a melhoria da atividade multidisciplinar dos Profissionais de Secretariado.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar as competências técnicas, sociais e pessoais, funcionais e estratégicas;
 Melhorar as suas performances no apoio à gestão de forma autónoma, responsável e criativa;
 Responder às novas exigências da função: pró-atividade, polivalência, flexibilidade, e adaptação a mudanças
imprevistas;
 Relacionar-se harmoniosamente numa perspetiva pessoal e interpessoal.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Analisar a função na Empresa e em relação ao Management
Desenvolver aptidões na organização do trabalho e gestão do tempo
Contribuir para o sucesso do trabalho em equipa
Acrescentar um valor ao desempenho através da criatividade
Estabelecer relações interpessoais construtivas e duradouras
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições curtas sobre os temas do programa. Trabalhos de grupo para resolução e crítica de casos práticos. Jogos
pedagógicos. Role-Plays filmados em Vídeo, seguidos de análise e debate interativo. Análise de situações apresentadas
pelas participantes para favorecer a troca de experiências e partilhar competências comuns.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos

Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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347 Enquadramento na Organização/Empresa
325

Auditor/a Interno/a
Destinatários
Colaboradores, empresários e responsáveis de organizações que pretendam adquirir conhecimentos e competências
na área da auditoria.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Adquirir métodos, técnicas e instrumentos para realizar Auditorias.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Selecionar e preparar os instrumentos de apoio a uma auditoria;
 Realizar uma auditoria;
 Elaborar o relatório de auditoria;
 Aplicar as técnicas comunicacionais adequadas ao papel de um auditor.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução;
Auditoria da qualidade;
Escolha dos auditores;
Execução de uma auditoria;
Simulação de auditoria.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios práticos. Exposição com apoio de audiovisuais, demonstração, discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Eng. Rita Barreto possui Licenciatura em Engenharia do Ambiente. Possui diversos cursos de Formação complementar
na área de auditoria (Seminário certificação NP 4512:2012, NP 4512:2012, Auditorias, Sistemas de HACCP, A norma ISO
9004:2009 Autoavaliação e melhoria do desempenho, entre outros). Possui o CAP – Certificado de Aptidão Pedagógica.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Auditorias a Sistemas de Gestão
Destinatários
Técnicos de Organizações com conhecimentos da norma de referência utilizada no curso.
Requisitos de acesso
Conhecimentos do referencial normativo que serve de base ao curso.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Conhecer os métodos e técnicas de Auditorias a sistemas de gestão referenciados à norma NP EN ISO 19011.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Selecionar e preparar os instrumentos de apoio a uma auditoria;
 Comportamentos a ter numa auditoria;
 Simular uma auditoria.
Conteúdo Programático
1 - Auditorias a Sistemas de Gestão
1.1 Conceitos e Princípios de Auditorias
1.2 Comunicação, Atitudes e Comportamentos
1.3 Simulação de uma Auditoria
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios práticos. Exposição com apoio de audiovisuais, demonstração, discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Ferramentas da qualidade: melhoria do desempenho das organizações
Destinatários
Diretores e chefias intermédias. Gestores e técnicos de Sistemas da Gestão da Qualidade. Gestores de projeto e
processo, chefes de equipa, técnicos, analistas e qualquer interessado em melhorar as ferramentas de melhoria
contínua.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aplicar os vários métodos e ferramentas de melhoria de referência, através da experimentação, para tirar o máximo
partido do investimento da organização sendo capaz de selecionar a ferramenta mais adequada para implementar as
melhorias necessárias.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar as ferramentas e métodos de melhoria bem como os resultados que cada uma delas promove;
 Selecionar as ferramentas mais ajustadas ao problema que a organização pretender resolver;
 Utilizar as ferramentas de melhoria com elevado impacto em projetos ou iniciativas lançadas pela organização
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compreender a importância da melhoria dos desempenhos das organizações
Conhecer a reengenharia de processos – BPR: Business Process Reengineering
Dominar a análise SWOT
Dominar o benchmarking
Dominar a análise de valor dos processos
Dominar os 5S
As 7 ferramentas básicas da qualidade
Conhecer o AMFE / FMEA
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teóricas e reflexões interativas; exercícios práticos para aplicação das ferramentas; análise de situações
apresentadas pelos participantes, troca de experiências e apresentação de boas práticas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Continua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
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Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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380 Direito

332

Código do Trabalho
Destinatários
Gerentes e Administradores. Diretores de Recursos Humanos. Chefias de Departamentos que pretendam reinventar o
seu capital humano e atingir elevados patamares de competitividade.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição de conhecimentos ao nível do novo Código do Trabalho.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar os formandos dos conhecimentos necessários à aplicação do atual Código do Trabalho aos contratos e
relações laborais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Código de trabalho
Regras da contratação
As alterações ao objeto do contrato de trabalho
A duração da prestação laboral
O impacto económico resultante de cada uma das modalidades no custo do trabalho.
As faltas ao trabalho/o dever de assiduidade e de pontualidade
As Licenças
Férias, feriados e pontes
Categorias especiais de trabalhadores
A cessação do contrato de trabalho
Despedimento com justa causa
Os acidentes de trabalho e as ações judiciais: alterações e consequências
As contraordenações laborais.
A retribuição da prestação laboral
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: interrogativo.
Técnicas Pedagógicas
Através de um diálogo interrogativo, de propostas práticas alternativas à rotina; de apresentação de soluções dirigidas
à inteligência e racionalidade das práticas gestionárias dos Contratos de Trabalho e das Empresas, compaginadas com
as soluções que o texto da lei (Código do Trabalho) põe à disposição de quem dele tenha um bom e adequado
conhecimento.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Código Contributivo da Segurança Social
Destinatários
Diretores de RH. Responsáveis dos Departamentos Administrativo e de Pessoal. Técnicos de RH. Assessores Jurídicos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

335
Objetivo Geral

Conhecer o quadro normativo da Segurança Social.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer o quadro normativo da Segurança Social e identificar os direitos e obrigações dos contribuintes da
Segurança Social.
 Conhecer os pressupostos da base de incidência contributiva e o seu impacto nas remunerações e
complementos salariais.
 Compreender o quadro contraordenacional do código contributivo e os efeitos do incumprimento da
obrigação do contribuinte.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enquadramento legal
Bases de incidência contributiva
Regime contributivo dos trabalhadores por conta de outrém
Regime contributivo dos trabalhadores de categorias ou situações especiais ou específicas
Regime contributivo dos trabalhadores independentes
Políticas ativas de emprego
Incumprimento das obrigações contributivas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições temáticas sobre o Código contributivo da Segurança Social; Exemplos práticos; Análise e discussão de
situações apresentadas pelos participantes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.

Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Código do Procedimento Administrativo
Destinatários
Dirigentes, Quadros Técnicos e funcionários das Autarquias Locais.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os participantes com conhecimentos do Código do Procedimento Administrativo, na prossecução de objetivos
referentes à disciplina e ao funcionamento da Administração Pública.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Interpretar o Código do procedimento administrativo com vista à tomada de decisões justas, adequadas de acordo
com o subjacente enquadramento legal.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

Princípios gerais referentes ao Código do Procedimento Administrativo e à organização dos processos
1.1. Introdução do Direito administrativo;
1.2. Noção de Direito administrativo.
Da atividade administrativa
2.1. Regulamentos;
2.2. Actos administrativos;
2.3. Contratos administrativos.
Dos sujeitos
3.1. Órgãos administrativos;
3.2. Interessados;
3.3. Garantias de imparcialidade.
Versão atualizada das alterações subjacentes, ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 Janeiro, regulado pelo Decreto-Lei
nº 442/91, de 15 de Novembro e revisto pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 Janeiro.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
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Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Profissional com habilitações na área do curso, detentor de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou pedagógica
mínima de 3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contratos Públicos
Destinatários
Colaboradores de entidades públicas sujeitas ao regime do Código
Colaboradores de entidades privadas habitualmente concorrentes a concursos públicos.

dos

Contratos

Públicos;

Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos sobre o Regime de contratação pública: requisitos a cumprir,
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Cumprir o Código de Contratos Públicos de acordo com o Dec. Lei 18/2008 de 29 de Janeiro;
 Elaborar minutas em procedimentos de ajuste direto e concursos, de acordo com o Regime da Contratação
Pública;
 Identificar especificidades das principais fases de execução de contratos públicos;
 Utilizar funções gerais de submissão de uma proposta através de uma plataforma electrónica (exemplo
apresentado no curso).
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução ao Regime da Contratação Pública previsto no Código dos Contratos Públicos;
Programas de Procedimentos e Cadernos de Encargos:
A fase de execução do contrato público;
Utilização da plataforma eletrónica:
As alterações previstas para o Dec. Lei 18/2008 de 29 de Janeiro e as suas repercussões no regime da
contratação pública.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos

Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Direito Comercial e Administrativo
Destinatários
Empresários, gestores, e colaboradores de empresas que exerçam funções nesta área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aperfeiçoar/adquirir conhecimentos na área do direito comercial e administrativo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o ordenamento jurídico – constitucional que regula o funcionamento das organizações, ao nível
do Direito Comercial e Administrativo.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Empresa em Geral
Sociedades Comerciais
Contratos Comerciais
Títulos de Crédito
Direito Administrativo
A Administração Central
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Apresentação teórica, exposição e breve discussão de casos práticos
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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45 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Direito das Empresas
Destinatários
Estudantes universitários, empresários, gestores, consultores, contabilistas e outros profissionais na área de gestão de
pessoal.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender as normas do direito comunitário aplicadas às empresas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Explicitar as causas do Direto Comunitário em termos da livre circulação de mercados e de capitais;
 Listar as regras aplicáveis às empresas em termos de concorrência;
 Descrever os diferentes direitos de propriedade industrial e quais as condições de registo em termos
nacionais e internacionais;
 Elaborar recursos de contencioso judicial.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Direito Económico Comunitário
Disciplina da Concorrência
Direito da Propriedade Industrial
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com o apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo;
Exercícios práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Direito do Trabalho
Destinatários
Estudantes universitários, empresários, gestores, consultores, contabilistas e outros profissionais na área de gestão de
pessoal.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Compreender a importância da gestão de pessoal ao nível empresarial.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Analisar e aplicar as normas de tratamento jurídico-administrativo da gestão do pessoal no contexto da
empresa, e com base na legislação regulamentadora do contrato individual do trabalho e das relações
coletivas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdução
A função de Recursos Humanos e o papel da gestão administrativa de pessoal
A organização da gestão administrativa de pessoal
A Administração e a gestão do pessoal: enquadramento
O Contrato de trabalho
O Tempo de trabalho
A Suspensão e a rutura ou cessação do contrato de trabalho
Pontos nevrálgicos da gestão das relações laborais
Uma gestão eficaz do pessoal
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Trabalhos individuais e de grupo. Estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

346

Legislação Laboral
Destinatários
Todos os profissionais nas áreas de gestão de recursos humanos e de administração da gestão de pessoal.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os participantes dos conhecimentos sobre as questões mais importantes no domínio do Direito do trabalho com
especial incidência nas alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho habilitando-os a optar pelas
medidas que, em cada momento, se mostrarem mais convenientes na gestão de recursos humanos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Analisar e aplicar as normas de tratamento jurídico-administrativo da gestão do pessoal no contexto da
empresa, e com base na legislação regulamentadora do contrato individual do trabalho e das relações
coletivas.
Conteúdo Programático
1. Direitos e Deveres dos Trabalhadores
1.1. Direitos
1.2. Deveres
2. O Contrato de Trabalho
2.1. Noção de Contrato de Trabalho
2.2. Formalidades prévias
2.3. Modalidades de contratos
2.3.1. Contrato a termo certo
2.3.2. Contrato a termo incerto
2.3.3. Análise de minutas de contratos
2.4. Caducidade
2.5. Denúncia
3. Organização dos tempos de trabalho
3.1. Horários de trabalho
3.2. Modalidades de horário de trabalho
3.2.1. Horário colectivo
3.2.2. Horário individual
3.2.3. Isenção de horário de trabalho
3.3. Trabalho suplementar
4. Trabalhador – Estudante
4.1. Noção
4.2. Organização do tempo de trabalho
4.3. Concessão do estatuto de trabalhador-estudante
4.4. Cessação e renovação de Direitos
5. Formação Profissional
5.1. Objectivos da formação profissional
5.2. Efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito à formação
6. Parentalidade
6.1. Modalidades de licença parental

6.2. Regime de licenças, faltas e dispensas
7. Feriados, Férias e Faltas
7.1. Regime dos Feriados
7.2. Férias - Aquisição, vencimento e duração do direito a férias
7.2.1. Regra Geral
7.2.2. Excepções
7.3. Marcação e alteração do período de gozo das férias
7.4. Efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito a férias
7.5. Noção de falta
7.6. Tipos de faltas
7.7. Prova do motivo justificativo da falta
7.8. Efeitos das faltas injustificadas
7.9. Abandono do posto de trabalho
8. Cessação do contrato de trabalho
8.1. Modalidades
8.1.1. Revogação do contrato de trabalho
8.2. Créditos laborais
9. Poder Disciplinar
9.1. Sanções disciplinares
9.2. Registo das sanções disciplinares
10. Procedimento disciplinar
10.1. Processo inquérito prévio
10.2. Nota de Culpa
10.3. Suspensão preventiva do trabalhador
10.4. Instrução
10.5. Decisão Final
10.6. Documentos/devolução dos instrumentos de trabalho
11. Segurança Social
11.1. Caracterização do Sistema Social
11.2. Sistema de Proteção Social de Cidadania
11.2.1. O subsistema de solidariedade
11.2.2. O subsistema de proteção
11.3. O subsistema Previdencial
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Trabalhos individuais e de grupo. Estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
Destinatários
Assistentes Técnicos de Autarquias Locais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Pretende-se com o presente curso analisar as principais alterações e matérias introduzidas pela Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas (LTFP) bem como as limitações da Lei do Orçamento de Estado (LOE) de 2015 e seus efeitos no
exercício de funções públicas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação os participantes sejam capazes de:
 Identificar as principais alterações e matérias introduzidas pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas
(LTFP) bem como as limitações da Lei do Orçamento de Estado (LOE) de 2015
 Aplicar as alterações introduzidas na legislação ao contexto de trabalho.
Conteúdo Programático
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas - linhas gerais, âmbito de aplicação, estrutura do diploma,
principal legislação revogada.
As regras sobre faltas por doença no regime de proteção social convergente, as faltas por assistência a
familiares, as faltas injustificadas e férias na versão definitiva depois da LTFP: estudo pormenorizado de cada
uma das matérias.
As regras gerais de recrutamento na LTFP: as áreas de recrutamento, as prioridades a seguir, métodos de
seleção obrigatórios a utilizar em cada caso, requisitos, princípios da tramitação do procedimento concursal e
determinação do posicionamento remuneratório
A cessação do contrato de trabalho em funções públicas - modalidades e compensações depois da LTFP.
A mobilidade depois da LTFP
A alteração ao regime de horários e as disposições da LTFP: períodos de funcionamento e de atendimento, a
adaptabilidade e os bancos de horas, as modalidades de horários, a isenção.
Reorganização de serviços e racionalização de efetivos: a reafetação e a requalificação; efeitos em cada
situação.
As alterações no regime de aposentação e reforma dos trabalhadores públicos.
As limitações das LOE 2015: reduções remuneratórias, trabalho extraordinário, controle e redução de
efetivos, aquisição de serviços, aposentação e reforma.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.

Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas com utilização de meios audiovisuais. Realização de atividades, individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
Destinatários
Colaboradores de empresas públicas e privadas. Outros interessados na temática do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Conhecer o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, que altera substancialmente o
regime vigente e se aplica ao regime jurídico nacional. Analisar a estrutura, conceitos, princípios, direitos e obrigações
que o referido Regulamento apresenta e os mecanismos que institui para a proteção de dados. Dar a conhecer as
novas obrigações que aquele Regulamento estabelece tendo em conta as alterações que a sua implementação vai
implicar nas organizações.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação os participantes sejam capazes de:
 Compreender o que se entende por Proteção de Dados e verificar quais as suas implicações futuras a nível
nacional e na União Europeia;
 Construir um “MindMeister”, que permita articular as várias partes do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (RGPD) e implementar as mesmas com eficácia;
 Conhecer a estrutura e as principais disposições do novo Regulamento e começar a perspetivar como
poderão, em cada organização, as mesmas serem operacionalizadas ao nível das obrigações e
responsabilidades criadas pelo referido Regulamento.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legislação vigente e âmbito de aplicação.
Conceitos fundamentais.
O “Encarregado de proteção de dados”.
Direitos do titular dos dados.
Confidencialidade do tratamento dos dados pessoais.
Obrigações de segurança no tratamento de dados pessoais.
Sanções e outras novidades do novo regulamento.
Análise de casos práticos.
Avaliações finais e encerramento da ação de formação.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Regime Jurídico de Urbanização e Edificação
Destinatários
Dirigentes, Quadros, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos de Autarquias Locais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Pretende-se com o presente curso proporcionar aos participantes, a aquisição e aprofundamento de conhecimentos
ao nível do regime jurídico da urbanização e edificação tendo em conta a complexidade legislativa e as contínuas
alterações verificadas, o que obriga à permanente atualização, de modo a conduzir ao desempenho eficaz das
respectivas funções profissionais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação os participantes sejam capazes de:
 Compreender as alterações ao Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro;
 Aplicar as alterações ao Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro e subjacentes atualizações.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

O Regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE) no contexto urbanístico;
A influência da lei fundamental no urbanismo;
A evolução legislativa do Regime jurídico da urbanização e da edificação;
Conceitos fundamentais no contexto do RJUE;
Regulamentos municipais;
A implementação do sistema informático na realidade urbanística;
A figura do gestor de procedimentos;
Mecanismos de controlo preventivo das operações urbanísticas
8.1. Licenciamento;
8.2. Comunicação prévia;
8.3. Informação prévia;
8.4. Autorização e utilização;
8.5. Dispensa de controlo – isenção de licença;
Os procedimentos de licença e comunicação prévia: do requerimento inicial à decisão final;
A validade e eficácia dos atos praticados;
Especificidades do regime das operações urbanísticas
11.1. Operações de loteamento;
11.2. Obras de urbanização;
11.3. Obras de edificação;
A execução das operações urbanísticas e a sua fiscalização;
A tutela da legalidade das operações urbanísticas – suas modalidades e regime;
A responsabilidade emergente dos actos urbanísticos
14.1. Responsabilidade contra-ordenacional e sanções acessórias;
14.2. Responsabilidade civil;
14.3. Responsabilidade criminal;
14.4. Responsabilidade disciplinar.

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas com utilização de meios audiovisuais. Realização de atividades, individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Regime Jurídico das Autarquias Locais e Estatuto das Entidades Intermunicipais
Destinatários
Quadros e Técnicos Superiores de Autarquias Locais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os participantes com conhecimentos sobre o regime jurídico das autarquias locais e os princípios estruturantes
da sua organização administrativa. Análise sobre as várias formas de fiscalização da atividade autárquica.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer a atual legislação autárquica no domínio do Regime Jurídico das Autarquias Locais;
 Capacitar os formandos para aquisição de conhecimentos sobre a organização e a atividade autárquica
portuguesa.
Conteúdo Programático
1. O Direito Autárquico: enquadramento geral
a. A Constituição e as autarquias locais;
b. Os principais diplomas legais reguladores da atividade autárquica.
2. A Organização Administrativa do Estado
a. A organização administrativa das autarquias locais;
b. Novas formas de Organização Local.
3. A tutela administrativa
4. O Tribunal de Contas
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo..
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Trabalhos individuais e de grupo. Estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Saber Fazer Ajustes Diretos
Destinatários
Dirigentes, Técnicos Superiores, Trabalhadores do setor privado detentores de habilitação de nível superior
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Adquirir conhecimentos jurídicos sobre as normas do Código dos Contratos Públicos, que habilitem a lançar e conduzir
procedimentos de ajuste direto.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Entender o que é um ajuste direto;
 Conhecer as diferenças entre o ajuste direto no regime geral e o ajuste direto no regime simplificado
 Saber quais as características das entidades a convidar;
 Conhecer como analisar as propostas apresentadas.
Conteúdo Programático
5.
6.
7.
8.
9.

O conceito de ajuste direto
O ajuste direto no regime geral e o ajuste direto no regime simplificado
Entidades a quem não se pode endereçar convite
A fase de negociação
A análise das propostas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Trabalhos individuais e de grupo. Estudos de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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482 Informática na Óptica do Utilizador
360

Excel
Destinatários
Todos os que se querem iniciar na utilização do excel e que pretendam saber utilizar com destreza as funcionalidades
mais utilizadas na criação de qualquer documento através desta ferramenta.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição de conhecimentos em excel.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Criar e manipular documentos Excel, quer em termos de dados quer em termos de formatações,
 Criar fórmulas e utilizar funções Excel,
 Utilizar referências entre células e folhas,
 Manipular folhas e conjuntos de células, linhas e colunas,
 Criar e formatar gráficos,
 Personalizar impressões e imprimir.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceitos Básicos
Manipulação de dados
Formatação
Fórmulas e Funções
Construção de gráficos
Impressão
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Internet e Correio Eletrónico
Destinatários
Todos os que se querem iniciar na utilização do computador.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Adquirir conhecimentos de pesquisa na Internet e utilização do correio eletrónico.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Pesquisar informação na Internet.
 Utilizar uma aplicação de correio eletrónico.
Conteúdo Programático
I - A Internet
1. Conceito de Internet
2. História sumária e evolução
3. Serviços disponíveis na Internet
4. Vantagens da sua utilização
5. Cuidados a ter
6. Requisitos para aceder à internet
II - Browser Navegação
1. Páginas Web
2. Conceito de Browser
3. Funcionalidades
4. Favoritos
5. Histórico
6. Navegação em Websites
7. Navegação em Separadores
8. Menus
III - Motores de Pesquisa
1. Conceito de Motor de Pesquisa
2. Google
3. Termos de Pesquisa
4. Pesquisa de Imagens
IV - E-mail
1. Conceito de correio electrónico
2. Apresentação do serviço GMail
3. Composição de um E-mail
4. Ler, responder e enviar E-mails
5. Anexos
6. Lista de Contactos
V - Download e Upload
1. Conceito de Download e Upload
VI - Mensagens Instantâneas
2. Conceito de MI
3. Apresentação do serviço Hangouts

4.
5.

Adicionar contactos
Conversação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Introdução à Informática
Destinatários
Todos os que se querem iniciar na utilização do computador.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de conhecimentos na área da informática.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Criar e manipular documentos Word, quer em termos de informação, quer em termos de formatações,
personalizar impressões e imprimir.
 Ficam também a conhecer o conceito de sistema operativo, de janela e multitarefa, de maneira a utilizar e
gerir o computador, criar pastas e ficheiros, configurar o ambiente de trabalho e a utilizar os programas mais
comuns que estão disponíveis na instalação do sistema operativo.
 Ficam familiarizados com o conceito de Internet, as várias formas da utilização e as suas grandes vantagens e
perigos, aprendendo a navegar, fazer pesquisas e ainda criar e utilizar o correio eletrónico.
Conteúdo Programático
1. Introdução ao Windows
2. Configurações do Windows
3. Operações no Windows
4. Programas do Windows
5. Conceitos Básicos do Word
6. Formatação no Word
7. Ferramentas do Word
8. Estrutura do Word
9. Impressão em Word
10. Conceitos Básicos de Excel
11. Formatação do Excel
12. Impressão em Excel
13. Introdução à Internet
14. Navegação na Internet
15. Correio Eletrónico
16. Mensagens Instantâneas
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
60 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Moodle
Destinatários
Este curso destina-se a professores/formadores que desejam desenvolver atividades de ensino usando o Moodle,
tirando verdadeiro partido do seu potencial e ao Público em geral que deseje adquirir conhecimentos nesta área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Ajudar os professores/formadores/tutores/ a concetualizar, planear, monitorar e avaliar projectos de cursos de ELearning na perspectiva de E-Formador promovendo o envolvimento, criatividade, motivação e aprendizagem, por
parte dos e-alunos/e-formandos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Proporcionar aos participantes uma experiência fundamental como e-formandos e um exemplo de utilização
das ferramentas do ambiente Moodle de forma criativa e eficaz;
 Habilitar os profissionais na utilização das ferramentas de criação de conteúdos e atividades do Moodle;
 Problematizar os aspetos relativos à e-Tutoria: Gestão da Motivação, e-Moderação de Fóruns e Chats,
Interactividade e utilização de Métodos Ativos e Colaboração;
 Simular o desempenho de funções de e-tutoria, incluindo a criação de um mini curso, a moderação de
fóruns e chats e a troca de experiências com os outros participantes/mini cursos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente de Aprendizagem Moodle
Princípios de aplicação dos Instrumentos e Funcionalidades do ambiente Moodle
Procedimentos e Concepção de e-Cursos e prática orientada em Moodle
Backup da disciplina e planificação e-learning
Projecto de Mini – Curso e sua apresentação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Organização e Gestão do Outlook
Destinatários
Todos os profissionais interessados em gerir o seu tempo eficazmente.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aumentar a eficiência e eficácia através da otimização da gestão de contactos, mensagens, tarefas, notas e e-mail’s.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Utilizar métodos e técnicas que permitam aumentar a eficácia da organização do tempo em função da
atividade e respetivas prioridades;
 Gerir corretamente os e-mails;
 Organizar, personalizar, utilizar e gerir uma agenda no Outlook;
 Utilizar as funções de organização pessoal para marcação de reuniões e compromissos, gestão de tarefas e
projetos e manutenção da carteira de contatos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Introdução ao Outlook
Gerir uma Conta de Correio Eletrónico
Gestão de Contactos
Escrever e Enviar uma Mensagem de Correio Eletrónico
Incluir Anexos num Email
Formatação de Texto
Lista de Distribuição
Receber e Gerir Mensagens de Correio Eletrónico
Responder, Reencaminhar e Apagar Emails
Gestão de Pastas
Calendário
Agendamento de Eventos Repetitivos
Imprimir a Agenda
Gestão de Tarefas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos e exercícios de aplicação prática.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

370

Powerpoint
Destinatários
Todos os que se querem iniciar na utilização do PowerPoint e que pretendem saber utilizar com destreza as
funcionalidades mais utilizadas na criação de qualquer documento através desta ferramenta.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição de conhecimentos em PowerPoint.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Criar e manipular apresentações profissionais em PowerpPoint.
 Criar apresentações estruturadas, com vários tipos de media, animações e efeitos.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceitos Básicos
Criação de Apresentação
Adicionar objetos
Efeitos e Animações
Modelos
Exportação
Impressão
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Prezi: Apresentações Dinâmicas
Destinatários
Todos os Profissionais das áreas da Educação e Formação, que pretendam criar recursos didáticos dinâmicos para as
suas disciplinas ou cursos, em sala de aula ou online, mas também para todos aqueles que tenham que realizar
apresentações, palestras ou comunicações.
Requisitos de acesso
Para frequentar este curso é necessário possuir computador portátil.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Habilitar os formandos para a obtenção de uma ferramenta da web 2.0 de criação de apresentações dinâmicas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer o Prezi como uma ferramenta de apresentações dinâmicas
 Enunciar as principais características da ferramenta Prezi;
 Criar uma conta em Prezi e utilizar as funcionalidades básicas;
 Conceber e produzir apresentações dinâmicas em Prezi.
Conteúdo Programático
I – Princípios Básicos
1. Prezi: Origem e principais características.
2. Diferenças e vantagens em relação ao PowerPoint.
3. A importância da dinâmica nas apresentações.
4. A influência das cores e o dinamismo no contexto de uma apresentação.
5. Criação de uma conta Prezi, diferenças de conta e finalidades.
6. Funções:
 Inserir texto;
 Temas, cores, molduras, símbolos, imagens e vídeos;
 Inserir hiperligações, partilha;
 Atalhos de teclado;
 Função Zoom in e out;
 Importação de ficheiros PowerPoint, pdf, imagens e vídeos;
II – Design Prezi
1. Animação e sequência da apresentação
2. Estrutura de apresentação e partilha;
3. Princípios de design Prezi;
4. Estruturação de conteúdos e a visão geral no Prezi
5. Visualização de exemplos de vários tipos de Prezis;
6. Exercícios práticos de apresentação Prezi.
III Criação de Apresentação – 5 Horas
1. Conceção e desenvolvimento de uma apresentação em Prezi;
2. Estímulo criativo e boas práticas duma apresentação em Prezi;
3. Dúvidas e questões finais
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Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Activo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, trabalhos de grupo e/ou individual, entre outros. Computador; Projetor de vídeo e outros equipamentos
solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Redes Sociais
Destinatários
Gestores e profissionais de Marketing, Comunicação, Web, Gestor de Conteúdos e outros profissionais interessados
em obter conhecimentos na utilização profissional de redes sociais na sua Organização.
Requisitos de acesso
Para frequentar este curso é necessário possuir computador portátil.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Difundir a importância da utilização de redes sociais por parte das empresas e, paralelamente, formar profissionais
com aptidão para execução de tarefas relacionadas à análise de redes sociais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer as Redes Sociais mais utilizadas e caracterizá-las;
 Identificar as potencialidades e limitações da plataforma;
 Selecionar a Rede Social mais adequadas aos interesses da Organização;
 Adaptar a comunicação organizacionais à linguagem das redes sociais.
Conteúdo Programático
1. Redes Sociais: caracterização
1.1 – Tipos de redes
1.2 – Números e perfis de utilização
2. Redes sociais a nível institucional
2.1 – Vantagens e desvantagens
2.2 – Fatores decisivos para a decisão estratégica de introduzir as Redes Sociais na comunicação institucional
2.3 – As redes sociais como instrumento de comunicação na Administração Pública, casos de estudo
3. Presença nas Redes Sociais
3.1 – Adaptar conteúdos institucionais tradicionais versus conteúdos para sociais;
3.2 – Regras básicas de presença nas redes sociais;
3.3 – Apresentação, análise e discussão de boas práticas na utilização de redes sociais nos vários níveis de
comunicação;
4. Gestão da relação com os utilizadores
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Activo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, trabalhos de grupo e/ou individual, entre outros. Computador; Projetor de vídeo e outros equipamentos
solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Word
Destinatários
Todos os que se querem iniciar na utilização do Word, e que pretendam saber utilizar com destreza as funcionalidades
mais utilizadas na criação de qualquer documento através desta ferramenta.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição de conhecimentos em Word.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Criar e manipular documentos Word, quer em termos de informação, quer em termos de formatações,
personalizar impressões e imprimir.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Conceitos Básicos
Formatação
Ferramentas
Estrutura
Impressão
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

581 Arquitetura e Urbanismo

379

Gestão Territorial e PDM
Destinatários
Quadros, Técnicos Superiores e Assistentes Técnicos de Autarquias Locais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

380
Objetivo Geral

Responder às necessidades de formação de profissionais qualificados e da valorização e gestão do território, dotando
os seus agentes, autarquias e empresas, de recursos humanos preparados para trabalhar num domínio
eminentemente pluridisciplinar. Integrar requisitos de qualidade e competitividade, encarando a gestão do território
de forma abrangente, para o desenvolvimento sustentável e no quadro da integração europeia.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Combinar conceitos teóricos e instrumentais tendo em vista a aplicação
 Recolher e tratar informação variada, recorrendo ao uso de SIG, Cartografia e Deteção Remota;
 Desenvolver análise prospetiva e outras técnicas de planeamento e gestão do território;
 Monitorizar e avaliar planos, programas e projetos com incidência territorial e ambiental.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introdução ao Planeamento Territorial.
Sistemas de Informação Geográfica.
Riscos e Vulnerabilidades do Território.
Análise Regional e Urbana.
Técnicas e Instrumentos do Urbanismo e Planeamento.
Gestão e Análise de Projectos.
Ambiente e Ordenamento do Território.
Avaliação de Riscos e Impactes Ambientais.
Planeamento e Monitorização Regional e Municipal.
Urbanismo e Comunicações.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios práticos.
Exposição com apoio de audiovisuais, demonstração, discussão e debates.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Sistemas de Informação Geográfica para a Floresta
Destinatários
Técnicos Superiores do Gabinete de Auditoria das autarquias e outros interessados em adquirir conhecimentos na área
do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

382

Formação Continua.
Objetivo Geral
Responder às necessidades de formação de profissionais qualificados e da valorização e gestão do território, dotando
Este curso visa a formação de quadros superiores de organizações públicas que necessitam de dados geográficos no
desempenho das suas atividades, preparando-os, através do domínio de uma aplicação informática de produção,
manutenção e análise de dados espaciais, para enfrentar e resolver novos problemas de forma criativa e com
capacidade de adaptação às rápidas transformações da atualidade (ferramentas, técnicas e metodologias).
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer e identificar os fundamentos teóricos dos SIG, suas principais potencialidades e aplicações.
 Recorrer aos Sistemas Gestores de Informação Geográfica de modo a:
 Obter, visualizar e manipular diferentes tipos e formatos de informação geográfica.
 Realizar operações básicas de análise espacial.
 Produzir outputs cartográficos.
Conteúdo Programático
Módulo 1. Os SIG e a informação geográfica
1. Introdução aos SIG
1.1 O que são e para que servem
1.2 Estrutura da Informação geográfica num SIG
1.3 Sistemas de referência
2. Formatos de dados em SIG
2.1 Dados tabulares
2.2 Dados vectoriais
2.3 Dados matriciais
2.4 Metadados
Módulo 2. Visualização e manipulação de Informação Geográfica
1. Arquitectura e interface de um Sistema Gestor e Informação Geográfica (ArcGIS)
1.1 ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox
1.2 Criação, importação e visualização de informação alfa-numérica e gráfica.
2. Aquisição e edição de dados espaciais
2.1 Definição dos sistemas de coordenadas
2.2 Georreferenciação
2.3 Joins e cálculos tabulares (produção de indicadores)
2.4 Edição vectorial básica
3. Operações espaciais vectoriais básicas
3.1 Inquirições por atributos
3.2 Inquirições por localização
3.3 Geoprocessamento básico (Clip, Dissolve, Merge, Buffer, Intersetc, Append)

Módulo 3. Apresentação de Informação Geográfica
1. Fundamentos para a produção de cartografia temática
1.1 Tipos de cartografia temática
1.2 Classificação de dados
2. Ferramentas de apresentação e impressão de cartografia temática
2.1 Layout View do ArcMap
Módulo 4. Recursos e fontes de Informação Geográfica na Net.
Forma de Organização
Presencial.
Métodos Pedagógicos
Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da análise de casos práticos e exercícios de aplicação prática.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos pelo formador/a.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

383

Técnicas de Construção e Urbanismo
Destinatários
Quadros Técnicos, Gerentes, Administradores, Diretores, Gestores e funcionários de Sociedades de Mediação
Imobiliária: Peritos Avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

384

Formação Continua.
Objetivo Geral
Obtenção de conhecimentos e competências sobre as especificidades técnicas incidentes nas vertentes inerentes à
construção e ao urbanismo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar os princípios básicos da gestão urbanística, ordenamento do território e patologias da construção;
 Utilizar um vocabulário técnico básico incidente no âmbito do curso.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Instrumentos de gestão territorial, Gestão urbanística (expropriações), Operações de Loteamento e
Licenciamento de Obras;
O processo de promoção, estudos de viabilidade e investimento imobiliário;
Técnicas e patologias da construção.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Recurso a exemplos e exercícios práticos.
Exposição com apoio de audiovisuais, demonstração, discussão e debates.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária

385

14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

582 Construção Civil e Engenharia Civil
386

Avaliação de Máquinas e Equipamentos
Destinatários
Quadros técnicos, gestores e funcionários das sociedades de mediação e angariação imobiliária; peritos-avaliadores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos de competências e conhecimentos que permitam compreender as diversas metodologias de
avaliação máquinas e equipamentos. Preparar os formandos para o uso de um vocabulário técnico básico.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Conhecer os tipos de avaliações solicitadas;
 Conhecer os tipos de valores a aplicar.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Conceitos gerais
Métodos de Avaliação
Avaliação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Análise e discussão de casos práticos; Resolução de exercícios.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Teste teórico-prático.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).

Formador
João Fonseca (Perito Avaliador de Imóveis credenciado pela CMVM).
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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621 Produção Agrícola e Animal
389

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
Destinatários
Operadores de todas as áreas que apliquem ou venham a aplicar produtos fitofarmacêuticos.
Requisitos de acesso
Escolaridade mínima obrigatória, com idades entre os 18 e 65 anos.
Modalidade de Formação
Formação Contínua.

390
Objetivo Geral

Capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando os riscos
para o aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com os princípios da
proteção integrada.
Objetivo Especifico
No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Identificar os principais meios e métodos de proteção das plantas;
 Interpretar as componentes de um rótulo de uma embalagem de produtos fitofarmacêuticos;
 Efetuar o cálculo de doses, concentrações e volumes de calda;
 Aplicar produtos fitofarmacêuticos de forma segura e segundo os princípios da proteção integrada;
 Identificar os procedimentos a efetuar para minimizar o risco na utilização do produto fitofarmacêuticos para
o aplicador, para o ambiente, para as espécies e organismos não visados e para o consumidor;
 Regular, calibrar e proceder à manutenção das máquinas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos;
 Enumerar os procedimentos para armazenar e transportar em segurança pequenas quantidades de produtos
fitofarmacêuticos.
Conteúdo Programático
Bloco I - Princípios gerais da proteção das culturas
I.1 Meios de proteção das culturas
I.2 Proteção integrada
I.3 Produção integrada
I.4 Agricultura biológica
Bloco II - Segurança na utilização de produtos fitofarmacêuticos, sistemas regulamentares e redução do risco
II.1 Produtos fitofarmacêuticos
II.2 Sistemas regulamentares dos PF
II.3. Segurança na utilização dos produtos fitofarmacêuticos
II.4. Redução do risco no manuseamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos
II.5 Redução do risco para o ambiente, espécies e organismos não visados
II.6 Redução do risco para o consumidor
Bloco III – Material de aplicação
III.1. Material e técnicas de aplicação
Bloco IV – Armazenamento, transporte e acidentes com produtos fitofarmacêuticos:
IV.1 Armazenamento e transporte de pequenas quantidades de produtos fitofarmacêuticos
IV.2 Acidentes com produtos fitofarmacêuticos
Avaliação e encerramento

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Ativa, centrada no participante, utilizando diversas técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração,
simulação, estudo de casos e trabalhos de grupo.
Técnicas Pedagógicas
Técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração, simulação, estudo de casos e trabalhos de grupo,
incidentes sobretudo no participante.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Nos diferentes módulos, de forma agrupada ou em cada um, é efetuada avaliação formativa através de testes,
trabalhos individuais ou em grupo. A Avaliação de Conhecimentos é composta por duas provas de natureza sumativa,
uma teórica e outra prática. A prova teórica consiste num teste escrito, realizado no final da ação, incidindo sobre
todas as temáticas do curso, devendo ter no mínimo dez perguntas. A prova prática, igualmente de natureza sumativa,
consiste numa simulação de desempenho, na qual os formandos devem, em função de uma cultura, um inimigo, um
produto fitofarmacêutico e de máquinas de aplicação, ser avaliados quanto ao desempenho das seguintes operações:
Selecionar o material de aplicação adequado; Calcular as doses, concentrações e volumes de calda a aplicar; Calibrar,
regular e operar corretamente o trator e a máquina de aplicação ou o equipamento manual; Aplicar o produto
fitofarmacêutico de forma segura, minimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, as espécies e organismos não
visados e o consumidor. A prova prática é realizada nas sessões de prática simulada dos módulos do Bloco III.
As provas de avaliação de conhecimentos são concebidas, realizadas e avaliadas pelo formador ou formadores.
Compete ao formador/es conceber para as provas práticas os respetivos formulários e guiões de prova, as grelhas de
avaliação e de pontuação do grupo e de cada formando, bem como os formulários para a prova teórica.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação
Serão considerados aprovados, os formandos que tenham tido assiduidade ao curso e que obtenham uma pontuação
final, resultante da média das pontuações obtidas na avaliação das provas sumativas realizadas (teórica e prática),
igual ou superior a 10 valores. As provas são todas pontuadas de 0 a 20 valores. Aos formandos com uma pontuação
final igual ou superior a 10 valores, será atribuída a classificação final "Com aproveitamento".
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Distribuição e Comercialização de Produtos Fitofarmacêuticos
Destinatários
Trabalhadores de estabelecimentos de distribuição e comercialização de produtos fitofarmacêuticos, ou que
pretendam vir a trabalhar na área.
Requisitos de acesso
Escolaridade mínima obrigatória, com idades entre os 18 e 65 anos.
Modalidade de Formação

392

Formação Contínua.
Objetivo Geral






Interpretar o rótulo de uma embalagem de produtos fitofarmacêuticos;
Identificar os procedimentos a efetuar perante um acidente de trabalho com um produto fitofarmacêutico;
Reconhecer e localizar a sinalização de segurança do armazém;
Efetuar os procedimentos para transportar e armazenar em segurança produtos fitofarmacêuticos;
Aplicar os procedimentos de minimização do risco para o aplicador, para o ambiente e para o consumidor;
Proceder à venda responsável de produtos fitofarmacêuticos.
Objetivo Especifico

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:
 Identificar os principais meios e métodos de proteção das plantas;
 Interpretar as componentes de um rótulo de uma embalagem de produtos fitofarmacêuticos;
 Efetuar o cálculo de doses, concentrações e volumes de calda;
 Aplicar produtos fitofarmacêuticos de forma segura e segundo os princípios da proteção integrada;
 Identificar os procedimentos a efetuar para minimizar o risco na utilização do produto fitofarmacêuticos para
o aplicador, para o ambiente, para as espécies e organismos não visados e para o consumidor;
 Regular, calibrar e proceder à manutenção das máquinas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos;
 Enumerar os procedimentos para armazenar e transportar em segurança pequenas quantidades de produtos
fitofarmacêuticos.
Conteúdo Programático
I - Produtos fitofarmacêuticos
II - Regulamentação aplicável aos produtos fitofarmacêuticos
III - Segurança na utilização de produtos fitofarmacêuticos
IV - Minimização do risco para o aplicador, para o ambiente e para o consumidor do produtos agrícolas
tratados
V - Acidentes com produtos fitofarmacêuticos
VI - Armazenamento seguro de produtos fitofarmacêuticos
VI - Armazenamento seguro de produtos fitofarmacêuticos (cont.)
VII- Venda responsável de produtos fitofarmacêuticos
Avaliação e Encerramento
Forma de Organização
Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Ativa, centrada no participante, utilizando diversas técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração,
simulação, estudo de caso, trabalho individual e de grupo. A formação prática será realizada em sala e em armazém
simulado, podendo envolver uma visita de estudo.
Técnicas Pedagógicas
Técnicas de ensino como, exposição dialogada, demonstração, simulação, estudo de casos e trabalhos de grupo,
incidentes sobretudo no participante.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Nos módulos I, II, IIII, IV, V e VI, de forma agrupada ou em cada um, é efetuada avaliação formativa através de testes,
de trabalhos individuais ou em grupo. A avaliação de conhecimentos é constituída por uma prova prática e outra
teórica. A prova prática realiza-se durante a sessão prática do módulo VII, individualmente, os formandos deverão
simular um caso prático em que dispondo de uma área adequada e de vários produtos fitofarmacêuticos, perante
"clientes", simulem corretamente um processo de venda responsável. A prova teórica é realizada através de um teste
com pelo menos 10 perguntas, incidindo sobre todas as temáticas do curso. As provas de avaliação sumativa são
concebidas, realizadas e avaliadas pelo formador da ação de formação.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação
Serão considerados com aproveitamento, os formandos que tenham tido assiduidade à ação e que obtenham uma
pontuação final, resultante da média das pontuações obtidas na avaliação das duas provas sumativas (prova teórica e
prova prática), igual ou superior a 10 valores. A prova prática é realizada na sessão de prática simulada do módulo VII.
A prova teórica é realizada na sessão de Avaliação de Conhecimentos realizada no final da ação de formação. As provas
são pontuadas de 0 a 20 valores. Aos formandos com classificação igual ou superior a 10 valores será atribuída a
classificação final "Com aproveitamento".
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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729 Saúde – programas não classificados noutra área de
formação

394

Primeiros Socorros
Destinatários
Funcionários de empresas e instituições. Elementos pertencentes a equipas de primeiros socorros. Particulares.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

395
Objetivo Geral

Habilitar os formandos com conhecimentos que lhes permitam prestar a primeira assistência a vítimas de acidente ou
de doença súbita, até à chegada dos meios de socorro.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Transmitir noções básicas de primeiros socorros e conhecimento de suporte básico de vida;
 Compreender como é organizado e coordenado o Sistema Integrado de Emergência Médica;
 Conhecer os dados a comunicar por via telefónica ao Centro de Orientação e Distribuição de Situações
Urgentes;
 Ser capaz de responder eficazmente a uma situação emergente de paragem cardiorrespiratória, através da
utilização de técnicas de permeabilização das vias aéreas e de reanimação cardiopulmonar;
 Ser capaz de responder eficazmente a uma situação de doença súbita (hemorragia, intoxicação,
engasgamento, etc) permitindo a estabilidade da vítima até chegarem ao local os meios e os profissionais
especializados.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Sistema integrado de emergência médica
Exame da Vitima
Suporte básico de Vida
Emergências médicas: desmaio, acidente vascular cerebral, dor torácica, diabetes, dificuldade
respiratória, Convulsão
5. Intoxicações
6. Controlo de hemorragias
7. Choque hipovolémico
8. Lesões da pele
9. Fraturas
10. Traumatismos cranianos e da coluna
11. Avaliação
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.

Técnicas Pedagógicas
Transmissão oral dos conteúdos; Explicação e demonstração de tarefas seguida da realização de exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem (avaliação da atitude e da
técnica).
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla de 30 questões.
Para aprovação são condições obrigatórias a obtenção de nota positiva em todos os parâmetros de avaliação da
técnica (exame da vitima e suporte básico de vida) e a obtenção de nota positiva na avaliação sumativa (prova de
escolha múltipla).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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761 Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
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Animação desportiva
Destinatários
Todos os interessados que pretendam adquirir competências profissionais na área do curso
Requisitos de acesso
Habilitação mínima: 9.º ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Abordar temáticas e desenvolver atividades que promovam a aquisição das competências adequadas à prática da
animação desportiva.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Executar atividades de animação turística em contexto desportivo, com públicos diversificados.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Organização e dinamização de atividades de animação desportiva
Planificação
Avaliação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição da matéria com recurso a audiovisuais. Discussão e debate de temas. Trabalhos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Realização de trabalhos individuais/grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador

Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
90 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Animadores de Férias de Verão
Destinatários
Maiores de 18 anos que revelem elevado sentido de responsabilidade, gosto pelo trabalho em equipa e que
pretendam adquirir conhecimentos e experiências para um contacto com crianças e jovens mais adequado e
direcionado.
Modalidade de Formação
Formação Inicial/Contínua.
Objetivo Geral
Com este curso pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos para a dinamização de atividades,
cumprimento de regras de segurança e de primeiros socorros.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar e compreender os aspetos essenciais relacionados com a conceção, organização e
desenvolvimento de atividades para Colónias de Férias, Componente de Apoio à Família e de Ocupação
de Tempos Livres;
 Identificar e compreender os conhecimentos, competências e atitudes necessários para o bom
desempenho da função de animador e de monitor de atividades, para a implementação de uma
adequada relação educativa;
 Experienciar na prática várias atividades e linguagens lúdico-expressivas.
Conteúdo Programático
1.

2.

Estrutura e Funcionamento de Campos e Colónias de Férias e Outras Atividades (3 horas)
1.1. Estrutura dos Campos e Colónias de Férias
1.1.1. Legislação
1.1.2. Estrutura Organização
1.1.3. Regulamentos dos Planos Pedagógicos
1.1.4. Intervenientes nas Atividades e coordenação.
1.2. Atividades em diferentes contextos e com diferentes faixas etárias:
1.2.1. Campos ou Colónias de Férias
1.2.2. Tipos de Atividades
1.2.3. Organização de Atividades
1.2.4. Logística e Recursos.
2. A Criança e o Adolescente (3 horas)
2.1. A Criança e o Adolescente
2.1.1. Enquadramento
2.1.2. Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
2.1.3. Crianças com incapacidades
2.2. O Participante e o Grupo
2.2.1. Grupos de Participantes
2.2.2. Formas de Interação
2.2.3. Gestão de Conflitos
2.3. Relação educativa
2.3.1. Pedagogia e Ação Educativa
2.3.2. Valores e Objetivos Pedagógicos
2.3.3. Relacionamento
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3.

O Animador/Monitor/Coordenador (12 horas)
3.1. Papel do Animador/Monitor vs Coordenador
3.1.1. Conhecimento, Competências e Atitudes
3.1.2. Relação Educativa
3.2. Ferramentas de Animação e Dinâmicas de Grupo
3.2.1. Dinâmicas de Grupo
3.2.2. Jogos Lúdicos
3.2.3. Formas de Expressão
3.3. O Jogo e sua importância no desenvolvimento da Criança
3.3.1. Tipologias
3.3.2. Elaborar um Jogo
3.3.3. Sucesso de um Jogo: Regras, Atitude do Animador e Pontuação
3.4. Equipas Pedagógicas e Coordenação
3.4.1. Liderança e Trabalho em Equipa
3.4.2. Rotinas
3.4.3. Reuniões

4.

Segurança e Bem-Estar (7 horas)
4.1. Prevenção / Risco
4.2. Cuidados Básicos de Saúde e Primeiros Socorros

5.

Casos Práticos (3 horas)
5.1. Integração dos conteúdos e conhecimentos adquiridos e sua aplicação prática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com recurso a audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa como jogos de papéis e estudos de caso, dinâmicas de grupo e exercícios de
aplicação prática.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Realização de trabalhos individuais/grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
PowerPoint, videoprojector, textos de apoio, entre outros equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Será emitido um Certificado de Formação Profissional através do SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010 de
08 de Julho, que será atribuído aos formandos caso frequentem 100% das aulas e tenham avaliação final positiva,
superior a 10 (escala de 10-20).
Formador
Profissional com habilitações na área do curso, detentor de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou pedagógica.
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Carga Horária
28 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Acompanhamento de Crianças - Babysitting
Destinatários
Todos os interessados que pretendam adquirir competências profissionais que os habilitem à prestação de serviços de
babysitting ou pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área.
Requisitos de acesso
Habilitação mínima: 12.º ano de escolaridade. Ter mais de 18 anos.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Abordar temáticas e desenvolver atividades que promovam a aquisição das competências adequadas à prática do
“babysitting”.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Colaborar e apoiar a criança e sua família, intervindo de forma construtiva, positiva e responsável;
 Reconhecer as diferentes fases do desenvolvimento infantil;
 Promover o desenvolvimento psicoafectivo da criança de uma forma sustentada tendo em conta a sua
idiossincrasia;
 Desenvolver competências relacionais e pedagógicas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O prestador de cuidados/ “Baby-sitter”
Fases do desenvolvimento infantil
Apoio, acompanhamento e assistência da criança
Regras básicas nos cuidados primários
Técnicas de animação
Planeamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição da matéria com recurso a audiovisuais. Discussão e debate de temas. Trabalhos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Realização de trabalhos individuais/grupo. Elaboração de portefólio com técnicas de animação. Prova de avaliação
final.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
90 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Autoridade e Clima de Segurança nas Escolas
Destinatários
Auxiliares de Acção Educativa, Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e Secundário.
Requisitos de Acesso
Mínimo 9º Ano.
Modalidade da Formação
Formação Continua.

405
Objetivo Geral

Aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da educação,
com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho, que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
 Reconhecer a importância do seu papel e o da escola na construção de um clima de segurança e de bem estar;
 Conhecer modelos de autoridade e de liderança que permitam uma análise e reflexão fundamentada sobre
as práticas;
 Reconhecer a importância da co-responsabilização de todos os atores da comunidade educativa na
construção de um clima de segurança e bem - estar;
 Conhecer e partilhem entre si iniciativas que promovem um clima segurança na escola;
 Reconhecer o papel da escola no desenvolvimento de parcerias entre as diferentes entidades responsáveis
pela educação e pela segurança ao nível local.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Autoridade e Liderança
Cultura e Clima de Escola
Segurança na Escola
O programa Escola Segura
Avaliação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico – prática; Trabalho de grupo; Roll playing; Dinâmicas de grupo; Estudos de caso.

Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
No final da formação, os alunos deverão realizar um pequeno trabalho prático, de forma a avaliar os conhecimentos
obtidos com vista à emissão do certificado final.
Cada formando deverá apresentar um plano de intervenção na área da segurança (realizado individualmente ou em
grupo), integrado quer no projeto da escola, quer no projeto curricular de uma turma ou noutros âmbitos.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
27 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Auxiliar de Ação Educativa
Destinatários
Este curso é destinado a pessoas que pretendem desenvolver competências nos cuidados com crianças em idade préescolar (creches, jardins de infância, ATL’s, entre outros).
Requisitos de acesso
Habilitação mínima de acesso: 9.º ano de escolaridade.
Modalidade de Formação

407

Formação Continua.
Objetivo Geral
O objetivo deste curso visa proporcionar aos formandos conhecimentos e competências essenciais para colaborarem
com os diferentes profissionais de educação, na prestação de apoio ao desenvolvimento cognitivo e motor das
crianças, com idades compreendidas entre os 6 meses e os 6 anos de idade, em creches, jardins de infância ou outras
instituições.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Exprimir-se, oralmente e por escrito, de forma a facilitar a comunicação com as crianças, os pais e com os
profissionais de educação;
 Compreender as origens da educação de infância;
 Reconhecer alterações na saúde da criança;
 Compreender o crescimento e as fases de desenvolvimento infantil;
 Apoiar no desenvolvimento, cognitivo, psicomotor e socio afetivo da criança:
 Utilizar as técnicas pedagógicas mais adequadas a cada grupo de crianças;
 Enunciar os princípios de expressão musical.
 Aplicar as capacidades de expressão musical em crianças em idade pré-escolar.
 Enunciar os princípios de expressão dramática.
 Aplicar a expressão dramática como área síntese de outras expressões.
 Utilizar a expressão dramática como forma de superar as dificuldades sociais e cognitivas da criança.
 Identificar os princípios de expressão plástica.
 Aplicar a expressão plástica no desenvolvimento de uma adequada prática pedagógica.
 Desenvolver práticas pedagógicas em creches e jardins-de-infância.
 Planificar e realizar a animação e dinamização de atividades utilizando a expressão dramática como síntese
das outras atividades verbais e não-verbais.
 Apoiar os profissionais de educação na planificação e execução de atividades lúdico-pedagógicas;
 Auxiliar nas tarefas de vigilância das crianças;
 Prestar apoio a crianças com necessidades educativas especiais e com dificuldades de aprendizagem.

Conteúdo Programático
MÓDULO 1 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO – O PAPEL DO AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA – 32H
1. História da Educação de Infância em Portugal – Origem e Evolução;
2. Objetivos da Educação Pré-Escolar;
3. Serviços/Instituições dos 0 aos 6 anos:
a) 0 aos 3 anos;
b) 3 aos 6 anos.
4. Modelos Pedagógicos;
5. Educação de Infância na Europa (alguns exemplos);
6. Legislação de apoio ao desenvolvimento e consolidação da educação pré-escolar;
7. Auxiliar de Acção Educativa:
a. A profissão;
b. Deontologia;
c. Normas gerais de conduta ética;
d. Normas relativas à profissão / relação com profissionais de educação e com as crianças;
e. Higiene e Segurança no Trabalho.
8. Funções do Auxiliar de Acção Educativa.
MÓDULO 2 – PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL DOS 0 AOS 6 ANOS – 36H
1. A importância da Educação dos 0 aos 6 anos;
2. Fases do Desenvolvimento Infantil:
c) Desenvolvimento Psicomotor;
d) Desenvolvimento Sócio afetivo;
e) Desenvolvimento Cognitivo;
f) Desenvolvimento da Linguagem.
MÓDULO 3 – COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO EFICAZ COM A CRIANÇA: A RELAÇÃO AFECTIVA E PEDAGÓGICA – 32H
1. Processo de Comunicação;
2. Comportamentos Comunicacionais;
3. Relacionamento Interpessoal;
4. Relação afetiva e pedagógica.
MÓDULO 4 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – 24 HORAS
1. Roda e Pirâmide dos Alimentos;
2. Alimentação Infantil;
3. Alimentação no 1º Ano de Vida;
4. Suplementos Alimentares;
5. Etapas de Introdução de alimentos durante a Infância;
6. Alimentos Infantis;
7. Prevenção de doenças relacionadas com a alimentação (exemplo Obesidade).
MÓDULO 5 – SAÚDE INFANTIL E PRIMEIROS SOCORROS – TIPOS DE ACIDENTES E FORMAS DE ACTUAÇÃO – 24H
1. Alterações na Saúde da Criança;
2. Prevenção de Problemas de Saúde;
3. Primeiros Socorros – Fundamentos;
4. Noções Básicas de Primeiros Socorros;
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5.

6.
7.

Tipos de Acidentes e Formas de Atuação:
a. Acidentes de Pele;
b. Queimaduras;
c. Acidentes do Esqueleto;
d. Acidentes Digestivos;
e. Acidentes Circulatórios;
f. Acidentes Respiratórios;
g. Primeiros Cuidados em situações específicas;
h. Outros tipos de Acidentes.
Prevenção de Acidentes;
Mala de Primeiros Socorros e Medicamentos.
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MÓDULO 6 – RELACIONAMENTO COM OS PAIS – 16 HORAS
1. Importância do Envolvimento Parental;
2. Perspetiva multidimensional da Escola;
3. Participação dos Pais na Escola;
4. Estratégias de Envolvimento Parental.
MÓDULO 7 – NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – 42H
1. Integração da Criança com NEE;
2. Inclusão da Criança com NEE;
3. Tipos de NEE:
a. Permanentes;
b. Temporários.
4. Comportamentos típicos em crianças com NEE;
5. Plano Educativo Individual;
6. NEE em Portugal;
7. Intervenção Pedagógica (Estratégias e Actividades) para apoiar as crianças com NEE;
8. Definição de Dificuldades de Aprendizagem (DA);
9. Dificuldade de Aprendizagem:
a. Primárias (Naturais);
b. Secundárias (Adquiridas).
10. Causas da DA:
a. Orgânicas;
b. Educacionais;
c. Ambientais e Emocionais;
d. Características das Crianças com DA;
e. Estratégias de Apoio às Crianças com DA.
MÓDULO 8 – ESPAÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS – CRECHES, JARDINS-DE-INFÂNCIA – 16H
1. Creches:
a. Espaços Físicos;
b. Áreas – localização e tamanho;
c. Superfícies;
d. Ruído;
e. Luminosidade;
f. Visibilidade;
g. Circulação;
h. Escolha e Organização de Material Didático;
i. Rotinas.

2.

Jardins-de-Infância:
a. Espaços Físicos;
b. Áreas – localização e tamanho;
c. Superfícies;
d. Ruído;
e. Luminosidade;
f. Visibilidade;
g. Circulação;
h. Escolha e Organização de Material Didático;
i. Rotinas.

MÓDULO 9 – EXPRESSÃO PLÁSTICA, MUSICAL, DRAMÁTICA, CORPORAL, VERBAL, VOCAL E ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS – 70H
1. Técnicas de expressão e atividades práticas
a. Creches:
i. Objetivos;
ii. Organização do espaço físico e do material;
iii. Actividades e rotinas;
iv. Relações educador/agente de ação educativa/ crianças/pais;
v. Funcionamento e aspetos organizativos.
b. Jardins de infância:
i. Objetivos;
ii. Organização do espaço físico e do material;
iii. Actividades e rotinas;
iv. Relações educador/agente de ação educativa/ crianças/pais;
v. Funcionamento e aspetos organizativos.
2. Expressão Plástica:
a. Premissas Fundamentais;
b. Importância da Expressão Plástica na 1ª Infância.
c. Desenho
i. Evolução do desenho infantil
ii. Técnicas, materiais e espaços
iii. Desenho livre
d. Pintura
i. Evolução da pintura infantil
ii. Técnicas, materiais e espaços
iii. Desenho livre
e. Modelagem
i. Evolução da modelagem
ii. Técnicas, materiais e espaços
iii. Modelagem como atividade livre
f. Tapeçaria no jardim de infância
g. Fantoches
i. Construção
ii. Manipulação
iii. Importância
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3.

4.

5.

6.

7.

Expressão Musical:
a. Premissas Fundamentais;
b. Importância da Expressão Musical na 1ª Infância;
c. Actividades de canto (canções infantis);
d. Actividades de canto e movimento;
e. Actividades rítmicas;
f. Registos de ritmos e sons.
Expressão Dramática:
a. Premissas Fundamentais;
b. Importância da Expressão Dramática na 1ª Infância;
c. Expressão dramática na prática
i. Liberdade de expressão
ii. Desenrolar de uma actividade
iii. Jogos dramáticos
iv. Trajos, maquilhagem, acessórios e máscaras
v. Luz e som
vi. Materiais “pobres”
vii. Preparação dos materiais
viii. Improvisação
ix. Imitação
d. Expressão dramática e desenvolvimento integral da criança
i. Desenvolvimento cognitivo
ii. Desenvolvimento psicomotor
iii. Desenvolvimento socioafectivo
Expressão Corporal:
a. Premissas Fundamentais;
b. Importância da Expressão Corporal na 1ª Infância;
c. Animação e dinamização de atividades:
i. Centros de expressividade corporal;
ii. Corpo como um todo e segmentação;
iii. Coordenação visual e audio-motora;
iv. Respiração – desenvolvimento e exploração;
v. Relaxamento – técnica e desenvolvimento;
vi. Possibilidades expressivas sem e com deslocação no espaço;
vii. Pantomima e mímica corporal.
Expressão Verbal e Vocal:
a. Premissas Fundamentais;
b. Importância da Expressão Verbal na 1ª Infância;
c. Animação e dinamização de atividades:
i. Corpo emissor sonoro;
ii. Silêncio e som;
iii. Respiração e emissão sonora;
iv. Volume e projeção da voz;
v. Articulação e dicção;
vi. Som e suas características;
vii. Lenga-lengas;
viii. Trava-línguas.
Conceito Actividades Pedagógicas:
a. Exemplos.
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MÓDULO 10 – PLANIFICAÇÃO DE METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS, AVALIAÇÃO E GESTÃO DO TEMPO – 48H
1. Registo e planificação de atividades;
2. Utilização eficaz do tempo;
3. Planificação e Observação da ação;
4. Avaliação:
a. Formas de Registo de Avaliação;
b. Parâmetros de Avaliação.
MÓDULO 11 – FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO LABORAL – 12H
1. Orientação Profissional;
2. Procura de Emprego;
3. Emprego por conta própria;
4. Emprego por conta de outrem.
AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO (TEÓRICO + PRATICO) – 8H
ESTÁGIO – 120H
Forma de Organização
Presencial.
Métodos Pedagógicos
Ativo, Demonstrativo, Interrogativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Utilização de meios audiovisuais; Tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a;
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Avaliação final (teórico-prática), trabalho de curso e a nota final de estágio.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos/materiais solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 10-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
A emissão dos respetivos Certificados de Formação é processada através da Plataforma SIGO.
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Formadores
Licenciado (s) na Área da Formação com CAP/CCP, experiência pedagógica e profissional, subjacentes.
Carga Horária
A duração total do curso é 480 horas repartidas em 360 horas formação presencial teórico-prática e 120 horas de
estágio.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Contar e Animar histórias e contos
Destinatários
Professores, educadores, técnicos de animação, e outros profissionais ligados à educação e/ou outras áreas que
pretendam desenvolver competências nesta área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar competências na área da animação socio educativa, contar contos e expressão musical.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar géneros, correntes, "clássicos", temas e autores/as do sistema literário infanto-juvenil;
 Avaliar estéticas e ideologias nas obras adequando-as ao público-alvo de diferentes idades.
 Elaborar e concretizar um projeto de apresentação e animação de uma obra.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Géneros de tradição oral;
Literatura para crianças: produtos e literatura híbridos;
Critérios de avaliação de obras;
Técnicos e estratégias de apresentação e animação de obras.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Utilização de meios audiovisuais; Tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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26 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Cuidados Primários de Saúde e Prevenção de Acidentes Domésticos
Destinatários
Professores, educadores, técnicos de animação, e outros profissionais ligados à educação.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Conhecer os cuidados primários de saúde e de prevenção de acidentes domésticos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Enunciar os procedimentos na prevenção de doenças e os problemas de saúde mais frequentes;
 Identificar os cuidados primários de saúde;
 Enunciar fatores e causas de acidentes domésticos e identificar as ações de prevenção e de Intervenção
eficaz, face aos diferentes tipos de acidentes.
Conteúdo Programático
I- Saúde e segurança
1. Saúde
2. Sinais e sintomas da criança doente
3. Medicamentos
4. Pequenos curativos
5. Recurso aos serviços de urgência
II - Saúde e segurança - cuidados primários
1. Imunizações
2.Plano Nacional de Vacinação
3.Doenças transmissíveis
4. Alterações gastrointestinais
5. Alterações respiratórias
6. Febre
7. Parasitoses
8. Prevenção e cuidados
9. Prevenção de acidentes
III Fatores e causas de acidentes domésticos
1.Principais causas de acidentes domésticos
2. Higienização do espaço físico/gestão do ambiente
3.Meios de proteção coletivos
4.Meios de proteção individual
5.Informação aos pais de situações de acidente
Forma de Organização
Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Desafio aos Educadores – Crianças do Século XXI
Destinatários
Professores, Educadores e outros Profissionais da área da educação.
Requisitos de Acesso
9º Ano escolaridade.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Visa a aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da
educação, com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Explorar as problemáticas mais comuns, no seio da população escolar;
 Desenvolver estratégias/competências alternativas de resposta às mesmas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perspetiva evolucionista do Ser Humano
Etapas do Desenvolvimento Educativo ao nível: Cognitivo, Psicológico, Social
Problemáticas comuns no seio da População Escolar
Relacionamento Interpessoal
Estratégias de resolução de conflitos
Reflexão e conclusão: Como educar uma criança do Séc. XXI!
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Dinâmicas de Grupo. Meios Audiovisuais: PowerPoint. Estudo de caso. Role-play.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Avaliação contínua efetuada em cada um dos módulos pelo formador, em função dos seguintes critérios de avaliação:
domínio dos Conteúdos, Participação, Envolvimento Grupal, Originalidade/ Criatividade, Rigor na Aplicação Prática e
Assiduidade.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Desenvolvimento Infantil e Atitudes Educativas
Destinatários
Educadores, Professores, Auxiliares de Ação Educativa e Animadores e técnicos de ATL.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Compreender as diferentes fases do desenvolvimento infantil.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar os fatores condicionantes do desenvolvimento infantil.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Psicologia e conceito do desenvolvimento - definição
Psicologia e pedagogia
Desenvolvimento, crescimento e maturação
Fatores condicionantes do desenvolvimento infantil
Fases do desenvolvimento infantil
Desenvolvimento físico e psicomotor
Perceção - sua importância para o desenvolvimento infantil
Desenvolvimento cognitivo - a teoria de Jean Piaget
Desenvolvimento da linguagem
Desenvolvimento socio afetivo
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Expressões (corporal, dramática, musical e plástica)
Destinatários
Educadores, Professores, Auxiliares de Acção Educativa e Animadores e técnicos de ATL.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar aos participantes conhecimentos na área das expressões.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aplicar as diferentes técnicas de animação ao nível das expressões.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Expressão Corporal
Expressão Dramática
Expressão Musical
Expressão Plástica
Globalização
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Realização de trabalho e Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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26 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Expressão Musical para não Músicos
Destinatários
Educadores de Infância, Professores do 1º ciclo do Ensino Básico, animadores socioculturais, educadores sociais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar conhecimentos na área da expressão musical.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os elementos fundamentais da Música, identificando-lhes possibilidades de atividade lúdica e
criativa;
 Construir atividades de exploração musical a partir de elementos formais e não formais da Música;
 Aplicar os princípios fundamentais da música na promoção do desenvolvimento musical dos públicos-alvo;
 Desenvolver um projeto de ação dentro do âmbito metodológico proposto.
Conteúdo Programático
1. Elementos fundamentais da Música. Características do Som.
2. Atividades rítmicas e sequências sonoras.
3. Projetos de exploração sonora.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exercícios exploratórios das diferentes áreas expressivas e criativas da Música; Trabalhos de grupo e de projeto.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Participação e Assiduidade; Apresentação de um trabalho de criação musical, em grupo; Construção, individual, de um
instrumento musical; Conceção de um plano de jogos de exploração musical, em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Fantoches e Formas Animadas
Destinatários
Professores de 1º e 2º ciclo, educadores de infância, monitores de ATL, animadores socioculturais, educadores sociais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar conhecimentos na área das formas animadas.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Ter consciência da importância das formas animadas aliadas à expressão dramática;
 Aplicar técnicas expressivas e criativas na construção de personagens e formas animadas;
 Vivenciar e experimentar diferentes formas de manipulação e construção de fantoches e formas animadas;
 Desenvolver um projeto em grupo de criação dramática aliado à criação plástica individual.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução às diferentes tipologias de manipulação, com exemplos reais e em vídeo
Exploração das qualidades expressivas dos materiais
Esquematização da construção
Construção: corte e colagem
Exploração expressiva
Caracterização: pintura e outros
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exploração de materiais e técnicas criativas. Construção e elaboração de personagens e criação dramática. Exercitação
de técnicas plásticas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Participação e assiduidade. Apresentação de dois trabalhos de criação plástica individuais e um de criação dramática
em grupo.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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25 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Formação Educacional – Apoio Pedagógico
Destinatários
Auxiliares de ação educativa.
Requisitos de Acesso
9º Ano escolaridade.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Visa a aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da
educação, com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Compreender que a educação escolar se insere em contextos mais vastos que a afetam e estabelecer
relações entre o sistema educativo, o curriculum, a escola e processo de ensino – aprendizagem;
 Caracterizar o desenvolvimento físico / afetivo / social / intelectual / psicomotor da criança e do jovem,
tendo em conta a faixa etária a que pertencem e compreender o desenvolvimento da identidade na criança e
no jovem, nos diferentes contextos culturais, familiares, escolares e sociais, com especial incidência sobre o
relacionamento escola-família- comunidade;
 Reconhecer a importância da afetividade na relação adulto/profissional-criança / jovem e compreender o
desenvolvimento da afetividade e da sexualidade no adolescente / jovem e suas implicações ao nível
comportamental;
 Orientar crianças e jovens portadores de deficiências, tanto nos espaços físicos como nas atividades, e
colaborar com os serviços especializados de apoio educativo a crianças e jovens com necessidades educativas
especiais;
 Implicar a formação no questionário e na mudança das práticas profissionais;
 Favorecer o conhecimento e a reflexão sobre a complexidade da ação nas situações educativas;
 Desencadear o trabalho coletivo e consolidara capacidade de integrar socialmente toda a comunidade
educativa.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Desenvolvimento psicológico da criança e do jovem.
Acção Educativa – Aspetos Pedagógicos
Cultura da participação e da cooperação.
Avaliação.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Trabalho de grupo; Role play; Dinâmicas de grupo; Estudos de caso.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
A avaliação segue os princípios da avaliação continua.
A avaliação dos formandos terá em atenção dois fatores:
● Domínio dos conteúdos programáticos;
● Capacidade de preparação e elaboração de um trabalho prático.
A expressão da avaliação será sintetizada em termos quantitativos, numa escala de 0 a 20, relativamente ao
desempenho de cada formando, incidindo cumulativamente nas seguintes modalidades:
● Assiduidade e participação do formando. Ponderação: 50%;
● Teste de conhecimentos. Ponderação: 50%
No final da formação, os alunos deverão realizar um pequeno trabalho prático, de forma a avaliar os conhecimentos
obtidos com vista à emissão do certificado final.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
17 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Métodos e instrumentos de participação e ação com jovens
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de Acesso
12.º Ano
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Abordar temáticas e desenvolver atividades que promovam a aquisição das competências adequadas ao curso.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
 Caracterizar o conceito de participação e cidadania e as condições que inibem ou estimulam o envolvimento
dos jovens.
 Identificar os diferentes métodos e instrumentos de e ação com jovens.
 Aplicar técnicas de participação e ação com jovens.
 Identificar os espaços e instrumentos de participação de jovens na gestão pública.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.
5.

Conceito de participação e cidadania
a. Condições
b. Tipos
c. Fatores que estimulam ou inibem a participação e envolvimento dos jovens
Níveis e modelos de participação
Facilitação de processos de aprendizagem e de empowerment
Métodos e instrumentos de participação e ação com jovens
a. Técnicas de coaching e mentoring com jovens
A participação dos jovens nas políticas e gestão de equipamentos públicos.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
25 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Necessidades Educativas Especiais
Destinatários
Educadores de infância, professores, estudantes e outros profissionais ligados a educação.
Requisitos de Acesso
12.º Ano/Bacharelato/Licenciatura ou CAP.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Preparar educadores, professores e outros profissionais ligados é educação para trabalharem com crianças e jovens
com NEE; Identificar e selecionar estratégias de apoio consideradas mais adequadas a cada caso; Melhorar a ação
global da escola, promovendo alternativas pedagógicas que formatem a igualdade de oportunidades.
Objetivo Especifico
No final do curso de formação, os formandos deverão ser capazes de:
 Definir e operacionalizar o conceito de Necessidades Educativas Especiais;
 Reconhecer as principais etapas históricas da Educação Especial;
 Caracterizar os vários tipos de Necessidades Educativas Especiais;
 Problematizar a inclusão das pessoas com deficiência na comunidade escolar e, mais tarde, no mundo
laboral.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

As necessidades educativas especiais
Dificuldades de aprendizagem
Necessidades educativas especiais decorrentes de Deficiência
Hiperatividade e sobredotação
Comportamentos associados às necessidades educativas especiais
Insucesso escolar
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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O Contributo da Educação sexual para o desenvolvimento Psicoafectivo da
Criança
Destinatários
Pessoal não docente.
Requisitos de Acesso
9º Ano escolaridade.
Modalidade da Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Visa a aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da
educação, com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Proporcionar um conhecimento geral sobre o desenvolvimento psicossexual e sócio afetivo ao longo das
diferentes etapas da vida;
 Promover a compreensão dos Objetivo Geral da educação para a sexualidade e da cidadania no contexto
escolar;
 Criar um espaço de tratamento de temas relacionados com a sexualidade, facilitando o debate de ideias, o
confronto de opiniões e a reflexão sobre valores pessoais e sociais subjacentes aos comportamentos de índole
sexual;
 Discutir as formas mais adequadas de comunicar e agir perante determinadas situações que se deparam no
contexto escolar, para que qualquer agente educativo possa sentir-se mais seguro e consciente no seu papel
de educador.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
ou

O que é a Sexualidade;
Atitudes e mudança de atitudes face à sexualidade e aos temas sexuais;
A Educação Sexual em ambiente escolar e o papel dos diferentes agentes educativos.
Sensibilização para atitudes e formas de agir, comunicar e intervir no quotidiano, face a situação de risco e /
problemáticas, no que toca à sexualidade:
- Gravidezes não planeadas
- Doenças sexualmente transmissíveis
- Abusos sexuais etc..
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
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Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática; Trabalho de grupo; Role play; Dinâmicas de grupo; Estudos de caso.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
17 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Pedagogia – O papel do Educador
Destinatários
Professores, educadores, técnicos de animação, e outros profissionais ligados à educação.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dar a conhecer ao formando a importância do papel do “educador” no desenvolvimento “Bio-Psico-Social” do
educando.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Valorizar o contexto social, como um fator fundamental para um bom desempenho de qualquer educador, ou
melhor, para uma interação positiva entre educador Vs educando e ter consciência da importância da família
e da Escola em todo o processo educativo.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

O Processo Educativo
A influência da Educação na qualidade de vida
Ser Educador é…
O Caminho que se deve seguir na Educação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Planeamento e desenvolvimento de atividades de tempos livres
Destinatários
Público em Geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Abordar temáticas e desenvolver atividades que promovam a aquisição das competências adequadas ao curso..
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Planear e desenvolver atividades de acompanhamento em tempos livres.
Conteúdo Programático
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Atividades de tempos livres – planificação
a. Elaboração de lista de material de acordo com as necessidades
b. Participação na elaboração de horários de acordo com o funcionamento escolar
c. Participação na organização de festas e passeios
Dinamização da biblioteca
a. Leitura
b. Conto de histórias
c. Dramatização
Acompanhamento de crianças no exterior
a. Supervisão da brincadeira
b. Acompanhamento no recreio
c. Motivação para atividades pedagógicas de grupo
Promoção da discussão de diferentes temas
a. Atividades de linguagem
b. Ciências do meio físico e social
c. Expressão musical
Promoção de técnicas de expressão plástica e execução de exposições
a. Aplicação das técnicas de animação de atividades pedagógicas
i. - Expressão plástica
ii. - Expressão musical
iii. - Expressão dramática e motora
b. Selecção de materiais de suporte
c. Organização de espaços
d. Organização e montagem de exposições de trabalhos efetuados pelas crianças
Promoção de jogos
a. Jogos interiores
b. Jogos exteriores
Acompanhamento de crianças à praia
a. Viagem
b. Chegada à praia
c. Incidência solar
d. Atividades livres
e. Atividades orientadas
f. Idas à água
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8.

9.

g. Refeições
h. Regresso
Acompanhamento de crianças nas visitas de estudo ou passeios
a. Viagem
b. Objectivos
c. Questões de segurança
d. Refeição
e. Regresso
Participação na promoção de festas
a. Objectivos
b. Atividades a desenvolver
c. Distribuição de tarefas pelas crianças
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base nas atividades e
trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade, rigor na
aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros equipamentos
solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e tenha
avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a sua avaliação
inferior a 10 (escala de 0-20).

Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.

Carga Horária
35 Horas.

Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Sexualidade – Uma questão de Afetos
Destinatários
Professores de 1º e 2º ciclo, Educadores de Infância, Monitores de ATL, Animadores Socioculturais e Educadores
Sociais, Psicólogos.
Requisitos de Acesso
Licenciatura.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Visa a aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da
educação, com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Desenvolver estratégias que permitam, responder de forma mais adequada às solicitações do meio,
relativamente á área da Sexualidade.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Etapas do Desenvolvimento Sexual
Fatores individuais intervenientes na adoção de determinados comportamentos sexuais
Proposta ao nível da Educação Sexual
Reflexão e conclusões
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Dinâmicas de Grupo. Meios Audiovisuais: PowerPoint.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Avaliação Nível 1 - Avaliação de reação / satisfação
Avaliação Nível 2 - Avaliação de Aprendizagens - É constituída por duas componentes:
Avaliação contínua efetuada em cada um dos módulos pelo formador, em função dos seguintes critérios de avaliação:
Domínio dos Conteúdos, Participação, Envolvimento
Grupal, Originalidade/ Criatividade, Rigor na Aplicação Prática e Assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.

Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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15 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

762 Trabalho Social e Orientação
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Apoio e Acompanhamento aos Idosos
Destinatários
Formação destinada a pessoas que queiram desenvolver competências técnicas especializadas ao nível de auxiliar de
geriatria e outros interessados na frequência do curso.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
O apoio e acompanhamento aos idosos é um trabalho que requere que o profissional exerça as suas funções com
segurança e deontologia profissional, no seu próprio domicílio e em contexto institucional, mediante orientação de
profissionais qualificados na área da geriatria.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Demonstrar competências e atitudes teórico-práticas que lhes permitam o exercício da profissão como
auxiliar de geriatria;
 Cuidar e vigiar pessoas idosas, no seu próprio domicílio e em contexto institucional;
 Zelar pelo bem-estar geral do idoso, vigiar a sua alimentação e garantir o cumprimento das prescrições
médicas.
Conteúdo Programático
1.

Ética e deontologia
1.1. Atos lícitos e ilícitos
1.2. Atos legítimos e ilegítimos
1.3. Responsabilidade
1.4. Segredo profissional
2. Saúde do idoso: cuidados básicos
2.1. Cuidados básicos de saúde - sinais vitais
2.2. Importância dos sinais vitais (temperatura, respiração, pulsação)
2.3. Meios de identificação dos sinais vitais
2.4. Cuidados básicos de saúde - medicação
2.5. Importância do cumprimento do plano de medicação
2.6. Interpretação das orientações relativas a um plano de medicação
2.7. Acompanhamento dos clientes/utilizadores em consultas e/ou na realização de exames de
diagnóstico
2.8. Cuidados básicos de saúde - casos de urgência
2.9. Importância do controlo emocional
3. Mobilização da pessoa idosa
3.1. Mobilização e posicionamentos
3.2. Transferências e ajudas técnicas
4. Noções básicas de primeiros socorros
4.1. Modo de atuar em caso de
a) Incêndio
b) Descontrolo emocional
c) Desequilíbrio
d) Pânico
4.2. Tratamento de queimaduras

4.3. Tratamentos primários
a) Colocação de pensos
b) Colocação de ligaduras
4.4. Cuidados a ter em situações de
a) Afogamento
b) Engasgamento
c) Envenenamento
d) Hemorragia
e) Asfixia
f) Inconsciência
5. Apoio domiciliário e centro de dia
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

444

Animação Sociocultural
Destinatários
Educadores, Professores, Auxiliares de Acção Educativa e Animadores e técnicos de ATL.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Compreender a importância da Animação Sociocultural.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Caracterizar o conceito e os pressupostos da animação sociocultural.
 Reconhecer os âmbitos e áreas de intervenção da animação sociocultural.
 Identificar os possíveis grupos alvo de intervenção.
 Aplicar as metodologias de intervenção em animação sociocultural.
Conteúdo Programático
A animação sociocultural enquanto atividade social – a transformação da realidade social
Os pressupostos da animação sociocultural
Âmbitos de intervenção da animação sociocultural: a comunidade, os grupos e as organizações
As áreas de intervenção em animação sociocultural: saúde, educação, desporto, cultura, lazer, ação social,
património, turismo e ambiente.
Os grupos-alvo – enquadramento e contextualização
Modelos de intervenção em animação sociocultural
Metodologias de intervenção em animação cultural: processos e técnicas
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
18 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Expressões Integradas – Aprender com Arte
Destinatários
Professores de 1º e 2º ciclo, Educadores de Infância, Monitores de ATL, Animadores Socioculturais e Educadores
Sociais.
Requisitos de Acesso
9º Ano escolaridade.
Modalidade da Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Visa a aquisição/reciclagem de conhecimentos, a reflexão e o debate de temas que preocupam os profissionais da
educação, com o objetivo de lhes proporcionar algumas ferramentas de trabalho que lhes permita facilitar e ajudar no
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
No final deste curso os formandos deverão ser capazes de:
 Ter consciência da importância da obra artística como veículo de aprendizagem integrada;
 Aplicar técnicas expressivas e criativas nas suas experiências pessoais e profissionais;
 Vivenciar e transversalidade nas áreas de expressão (mais do que a sua Interdisciplinaridade), e destas com
outras áreas educativas;
 Desenvolver um projeto de ação dentro do âmbito metodológico proposto.
Conteúdo Programático
1. Enquadramento teórico – Processo criativo, A expressão – vital, livre e artística
2. Exercícios exploratórios: do gesto e da sensação táctil, de dinâmicas de grupo, de expressão corporal, de
expressão dramática, de expressão sonora, de expressão verbal, de escrita criativa, de expressão plástica, de
expressão integradas;
3. Elaboração de projeto de expressões integradas.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exercícios exploratórios das diferentes áreas expressivas e criativas, trabalhos de grupo e de projeto; Exercitação de
Técnicas Criativas.
Avaliação (Metodologia e Instrumentos)
Participação e Assiduidade. Trabalhos de criação em grupo e projeto de aplicação das expressões integradas. Trabalho
individual de aplicação de uma técnica criativa.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, filmes ilustrativos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo.
Certificação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
32 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Projetos
Destinatários
Professores, educadores, animadores e técnicos de ATL.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

449
Objetivo Geral

Proporcionar conhecimentos na área da gestão de projetos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar conceitos essenciais transversais à prática da animação sociocultural;
 Revelar competências de autorreflexão e de integração dialética teoria/ prática, numa perspetiva de
constante investigação/ação;
 Distinguir modelos teóricos e saber aplicar dispositivos metodológicos e técnicos de intervenção em animação
sociocultural;
 Exercitar metodologias de participação ativa numa perspetiva de liderança democrática;
 Reconhecer a importância da produção, divulgação, operacionalização e gestão de projetos de animação
sociocultural.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Modelos de Intervenção: Modelo Sistémico; Investigação/ Acção; Planeamento Estratégico.
Planificação Sociocultural – conceito (s)
Princípios Básicos de Planificação
Etapas de Construção de um Projeto
Desenho de Projetos de Intervenção Social
Operacionalização e Gestão do Projeto (organização de parcerias; aplicação de dispositivos de participação;
divulgação e marketing social; aplicação de instrumentos de gestão e controlo da execução; gestão da equipa
de trabalho; gestão de recursos).
A Avaliação – Revisão e Ajuste (o conceito de avaliação – a avaliação participada; funções e modalidades da
avaliação; elementos e instrumentos de avaliação)
A Sistematização da Prática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Intervenção Social
Destinatários
Professores do Ensino Básico e Secundário, educadores de infância, auxiliares de ação educativa, outros interessados
que trabalhem na área da educação.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Aquisição/reciclagem de conhecimentos, com o objetivo de proporcionar ferramentas que permitam facilitar o
desempenho da sua atividade profissional.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Saber diagnosticar adequadamente situações-problema e definir estratégias de intervenção social utilizando o
grupo como técnica de desenvolvimento pessoal e social como instrumento de ação social;
 Caracterizar brevemente a dinâmica social e os principais problemas sociais do mundo contemporâneo;
 Reconhecer a contribuição da Psicologia do Desenvolvimento e da Dinâmica de Grupo para o escoramento
teórico do trabalho social com grupos;
 Descrever e discutir diversas técnicas de trabalho com grupos, discriminando-as em função dos objetivos de
intervenção;
 Aplicar as técnicas de trabalho com grupos a várias situações.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Os grupos e a conjuntura social
A intervenção social com grupos: enquadramento geral
Psicologia do desenvolvimento e Intervenção Social em Grupos
Dinâmica de grupos e Intervenção Social em Grupos
Trabalho com grupos de desenvolvimento
Trabalho com grupos de ação social
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição Oral com recurso à utilização de audiovisuais; Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.

Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
8 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Mediador/Formador de Cursos EFA
Destinatários
Técnicos de intervenção comunitária e outros profissionais na área da educação e área social.
Requisitos de acesso
Licenciatura.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

453
Objetivo Geral

Aumento das competências pessoais, relacionais e técnicas, bem como, contribuir para uma integração social efetiva,
dotando os participantes dos meios capazes de promover a sua autonomia e de contribuir para que possam ter um
desempenho social mais ativo e participativo.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer o modelo de funcionamento dos cursos EFA (competências de execução, acompanhamento,
dinamização e avaliação);
 Reconhecer a importância do trabalho em equipa, através da definição de estratégias, metodologias
pedagógicas e/ou de avaliação;
 Reconhecer a importância do RVC nos cursos EFA;
 Conhecer o Referencial de competências-chave e perceber as suas relações funcionais;
 Reconhecer a importância da articulação entre as diversas áreas de formação (áreas de competência-chave
e formação profissionalizante) e temas de vida abordados neste contexto;
 Reconhecer a importância do papel do mediador nos cursos EFA (elemento central com competências de
organização administrativas e/ou pedagógicas e competências relacionais e comunicacionais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enquadramento dos cursos EFA
Características dos cursos EFA
Metodologias e Técnicas de Formação
O Mediador dos cursos EFA
A Avaliação dos cursos EFA
Orientações para a prática
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral com recurso a audiovisuais; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
16 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Mediação Social
Destinatários
Estudantes universitários, empresários, gestores, consultores, contabilistas e outros profissionais na área de gestão.
Requisitos de acesso
Licenciatura.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

455
Objetivo Geral




Desenvolver competências interpessoais, interprofissionais, bem como, contribuir para uma integração social
efetiva.
Dotar os participantes dos meios capazes de promover a sua autonomia para que possam contribuir e ter um
desempenho social mais ativo e participativo.
Objetivo Especifico

Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender a natureza e a definição da mediação social;
 Conhecer e enquadrar os objetivos da mediação social;
 Reconhecer os elementos-chave da mediação;
 Identificar as fases da mediação;
 Utilizar as técnicas de comunicação que suportam a mediação;
 Saber utilizar as estratégias e as táticas da mediação;
 Identificar as principais competências de um mediador social.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mudanças e Transformações Sociais Contemporâneas;
Comunicação Interpessoal e conflitos;
Desenvolvimento Pessoal e Cidadania;
Direito e Cidadania;
Mediação (Social / Escolar / Familiar / Civil e Comercial / Penal/ laboral/julgados de paz);
Ética da Mediação
Processo de mediação;
Metodologia da Mediação;
Role Play de casos reais.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Exercício prático; Participação.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e Equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnicas de Animação/Expressões
Destinatários
Auxiliares de Ação Educativa, Animadores e Técnicos de ATL.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar conhecimentos na área das técnicas de animação.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer a importância das Técnicas de Animação para o desempenho da atividade de animador;
 Associar técnicas de animação às necessidades, expectativas e problemas de grupos sociais específicos;
 Evidenciar a expressão corporal enquanto técnica de educação integral nas várias dimensões da pessoa
humana.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Papel do animador:
Expressão corporal
Expressão oral
Expressão plástica
Animação de grupos especiais
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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26 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Técnicas de Animação Socioeducativa
Destinatários
Profissionais da educação e outros interessados.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

459
Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo
atividades de animação de carácter educativo, social, lúdico e recreativa.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender o papel desempenhado pela animação socioeducativa;
 Definir os objetivos da animação;
 Resolver conflitos em grupo;
 Utilizar as diferentes técnicas de animação socioeducativa.
Conteúdo Programático
1. A Animação Socioeducativa
2. Dinâmica de Grupos
3. Técnicas de animação socioeducativa
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

811 Hotelaria e Restauração
461

Empregado/a de Andares - Housekeeping
Destinatários
Pessoas que pretendam adquirir conhecimentos na área de housekeeping.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

462
Objetivo Geral

Proceder à execução do serviço de limpeza, arrumação e decoração dos quartos, andares e zonas comuns e do serviço
de lavandaria/rouparia da unidade hoteleira, de modo a garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Efectuar o trabalho de limpeza, arrumação e decoração dos quartos, andares e zonas comuns;
 Assegurar a assistência a clientes durante a sua estada;
 Colaborar com o serviço de lavandaria/rouparia;
 Controlar o estado de conservação dos equipamentos da área de alojamento da unidade e dos produtos de
consumo e materiais necessários ao serviço de limpeza e arrumação dos quartos, andares e zonas comuns e
ao serviço de lavandaria/rouparia;
 Colaborar no aprovisionamento e gestão do stock dos produtos de consumo e dos materiais necessários aos
serviços, com o seu superior hierárquico, nomeadamente, no controlo do stock dos produtos de higiene
pessoal e os produtos de limpeza necessários à limpeza dos quartos, casas de banho e roupas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atendimento aos clientes (7h).
Assistência aos clientes (4h).
Inglês aplicado ao serviço de andares (10h).
Segurança. Higiene e Saúde no trabalho aplicada ao serviço de andares (7h).
Organização de trabalho aplicada ao serviço de andares e lavandaria (35h).
Aprovisionamento e gestão do stock. (7h)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Interrogativo, Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador/es
Licenciados na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
34 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Empregado/a de Restaurante/Bar
Destinatários
Pessoas que pretendam adquirir conhecimentos na área de empregados de Restaurante e/ou Bar.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

464
Objetivo Geral

Organizar, preparar e executar o serviço de restaurante/bar, respeitando as normas de higiene e segurança, em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, em cooperação com os demais
elementos da equipa, com vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Efetuar o aprovisionamento das matérias-primas utilizadas no serviço de restaurante/bar, assegurando o
estado de conservação das mesmas.
 Verificar e preparar as condições de utilização e limpeza dos equipamentos e utensílios utilizados no serviço
de restaurante/bar.
 Recolher informações relativas à organização e execução do serviço de restaurante/bar
 Participar no arranjo da sala de refeições, de acordo com as características do serviço a executar.
 Atender os clientes e executar o serviço de restaurante/bar, assegurando a ligação com os restantes serviços.
 Executar os diferentes serviços especiais em restaurante/bar.
 Faturar os serviços prestados.
 Atender e resolver reclamações de clientes.
 Efetuar a limpeza e arrumação dos espaços, equipamentos e utensílios do serviço, verificando as existências e
controlando o seu estado de conservação
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Higiene e segurança:
a. Alimentar na restauração
b. No trabalho na restauração
Princípios de nutrição e dietética
Conduta profissional na restauração
Serviço de restaurante/bar
a. Teoria de serviço de bebidas
b. Execução do serviço de restaurante/bar
c. Serviço casual e clássico no restaurante: diferenças e semelhanças
d. Serviço fine dinning
e. Serviço de bebidas simples e compostas
Cozinha - organização e funcionamento
Restauração informação turística
a. Turismo Inclusivo - oportunidades e desafios na restauração
Comunicação, vendas e reclamações na restauração
Controlo de custos na restauração
8.1. Operações de cálculo e unidades de medida

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
65 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Rececionista de Hotel
Destinatários
Este curso é destinado a pessoas que pretendam vir a trabalhar na área da hotelaria em funções relacionadas com a
receção, acolhimento e atendimento de clientes em unidades hoteleiras e turísticas.
Quem já trabalhe na área e pretenda uma formação com o objetivo de melhorar as suas competências, atualizar
conhecimentos e valorizar-se profissionalmente.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
O objetivo deste curso visa proporcionar aos formandos conhecimentos e competências essenciais para colaborarem
ao nível do atendimento na unidade hoteleira, de modo a garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes .
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender as características do setor da hotelaria e as suas especificidades;
 Atender e gerir, de forma correta, pedidos e sistemas de reserva;
 Aplicar, de forma adequada, técnicas de atendimento ao cliente;
 Efetuar o acolhimento e o check-in de clientes em unidades hoteleiras e turísticas;
 Prestar informações sobre a unidade hoteleira e de caráter turístico, aos clientes;
 Adquirir conhecimentos para a acompanhar/controlar os movimentos das contas dos clientes;
 Desenvolver os procedimentos necessários à realização do check-out dos clientes;
 Efetuar o aprovisionamento, armazenagem e controlo de materiais , entre outros, na receção, de
acordo com as características da unidade turística;
 Adquirir noções de léxico e língua inglesa em contexto de receção, serviço de reservas e informação
turística;
 Efetuar a gestão de reclamações dos clientes/hóspedes , participando na definição de medidas
corretivas;
 Compreender o funcionamento de tecnologias informáticas e de comunicação utilizadas na receção
de unidades hoteleiras e turísticas.
Conteúdo Programático
1. Abordagem Inicial à Hotelaria
1.1. O que é Hotelaria
1.2. Tipos de Hospedagem
1.3. Classificação dos Hotéis
1.4. Breve enquadramento legal e regulamentar da actividade hoteleira
2. Funcionamento de um Hotel
2.1. Organização Hoteleira
2.2. Serviços na Hotelaria
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3. O Papel do departamento de Recepção
3.1. A Recepção e sua Importância
3.2. Papel do Recepcionista de Hotel
3.3. A Postura do Recepcionista
3.4. Técnicas de Atendimento ao Cliente: Presencial e Telefónico
3.5. Funções na Recepção
o Gestão e técnicas de reserva
o Prestação de serviço técnico/administrativo ao cliente
o Técnicas de apoio e assistência ao cliente durante a estadia, nas deslocações e em actividades
turísticas
o Atendimento e gestão de reclamações
4. Desenvolvimento de Competências Interpessoais do Recepcionista
4.1. Capacidade de Comunicação
4.2. Capacidade de Memória
4.3. Competências de Relacionamento Interpessoal
4.4. Desenvolver Trabalho em Equipa
4.5. Gerir Conflitos
4.6. Motivação Pessoal
4.7. Ética e Sigilo Profissional
5. Back-office- Reservas
5.1. Objectivos e importância do Departamento de Reservas
5.2. Tipos de Reservas
5.2.1. Garantidas
5.2.2. Não Garantidas
5.3. Processo de Reserva Individual
A- Fluxo da Reserva
B- Histórico de Clientes/ Guest Profile
C- Formulário ou Boletim de Reserva
D- Lista Negra de clientes
E- Confirmação, Alteração e
Cancelamento da Reserva
F- Codificação de Lost Business
G- Lista de Espera
5.4. Sistemas de Controlo de Reservas (Manuais e Informatizados)
5.5. Estatuto das Reservas
5.6. Relatórios de Reservas
5.7. Fontes de Reservas
A- Reservas Directas
B- Reservas Indirectas Tradicionais
C- Reservas Indirectas Electrónicas
5.8. Contratos de allotment com AV e OT
5.9. Como evitar o No Show
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6. Front Office
6.1. O conceito
6.2. Espaço físico e equipamentos
6.3. Relação com Housekeeping e Back Office
6.4. A Recepção
6.5. Organização e funções
6.5.1. O Recepcionista
A - Competências
B – Imagem Pessoal/Apresentação/Postura
C – Código de conduta
D – Requisitos Profissionais e Pessoais
6.5.2. Turnos e procedimentos
6.5.3. O recepcionista como vendedor
6.5.4. O Registo de Entrada (Check-in)
6.5.5. Preparação das chegadas
6.5.6.
Procedimentos de chegada
A- Individuais
B- Grupos
C- Walk-in
D- Processamento de No –Show
E- Quando um cliente não pode ser alojado
F- Rooming
6.5.7. Livros oficiais e Livros não oficiais
6.5.8. Impressos oficiais e Impressos não oficiais
6.5.9. Overbooking
6.5.9.1.1. O conceito
6.5.10. Listagens e relatórios
6.6. 5.6 A Saída- Check –out
6.6.1. Preparação das saídas e procedimentos gerais de check-out
6.6.2. Facturação e recebimentos
6.6.3. Regularização da Account/Zero out balance
6.6.4. Late Charges
6.6.5. Late Check-out
6.6.6. Express Check-out
6.6.7. Satisfação do cliente e controlo de qualidade do serviço
6.7. Caixa
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.
6.7.8.
6.7.9.
6.7.10.

Objectivos dum sistema de caixa
Tipos de sistemas
Tipos de contas e conceitos básicos
Tipos de Vouchers
Paid out
Refunds e correcções
Controlo de Depósitos e Pré-pagamentos
Formas de Pagamento (Caixa e crédito)
Emissão e liquidação de facturas
Comissões
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6.8. 5.8 Night Audit
6.8.1. O papel do Night Auditor
6.8.2. Funções e procedimentos diários
6.8.3. A importância do fecho do dia hoteleiro
6.8.4. Técnicas de controlo interno
6.8.5. O processo de Night Audit
6.8.6. Relatórios
6.9. Portaria
6.9.1. Pessoal e funções
6.9.2. Controlo de chaves e passes
6.9.3. Correio, faxes e mensagens
6.9.4. Controlo de Bagagens
6.9.5. Cofres
6.9.6. Reservas e informações
6.9.7. Supervisão de espaços e pessoas
6.9.8. Materiais, contactos e listas de trabalho
6.9.9. Comunicações/ Telefones
6.9.10. Técnicas de atendimento telefónico
6.9.11. Comunicações externas e internas
6.9.12. Outras funções da secção
7. Sistemas de Front-Office e Back-Office
7.1. Tipos de sistemas
7.2. Property Management System (PMS)
7.3. Principais aplicações informáticas de Front-office/ Back-office
8. Guest Relations e Protocolo
8.1. Funções e procedimentos diários
8.2. Tratamento VIP
8.3. Gestão e tratamento de reclamações
8.4. 6.4 Acolhimento e acompanhamento de clientes especiais
A- Bebés e crianças
B- Idosos
C- Deficientes
D- Doentes
9. Funções de Segurança Interna dos Hóspedes
9.1. O papel do Front Office e Andares
9.2. Controlo de chaves
9.3. Cofres
9.4. Perdidos e achados
9.5. Procedimentos de emergência
10. Exercícios Práticos E Simulações
11. Estágio
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Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
A duração total do curso é 430 horas repartidas em 310 horas formação presencial teórico-prática e 120 horas de
estágio.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnico/a de Restaurante/Bar
Destinatários
Pessoas que pretendam adquirir conhecimentos na área de Tecnicos/as de Restaurante e/ou Bar.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Planear, coordenar e executar o serviço de restaurante e bar, respeitando as normas de higiene e segurança, em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, com vista a garantir um serviço
de qualidade e satisfação do cliente.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Planear e preparar o serviço de restaurante/bar, de acordo com as normas de higiene e segurança.
 Acolher e atender o cliente no serviço de restaurante/bar.
 Preparar e servir bebidas simples e compostas e alimentos e bebidas de cafetaria.
 Executar os serviços de restaurante, vinhos e outras bebidas.
 Faturar os serviços prestados.
 Controlar custos de alimentos e custos de bebidas.
 Colaborar na elaboração de cartas de restaurante, bar e vinhos.
 Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos de saúde e bem¬estar.
 Atender e resolver reclamações de clientes.
 Efetuar requisições e preencher outra documentação técnica relativa à atividade desenvolvida.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Higiene e segurança:
1.1. Alimentar na restauração
1.2. No trabalho na restauração
Princípios de nutrição e dietética
Capitações, fichas técnicas, cartas e ementas
Serviço de restaurante/bar
4.1. Teoria de serviço de bebidas
4.2. Execução do serviço de restaurante/bar
4.3. Serviço casual e clássico no restaurante: diferenças e semelhanças
4.4. Serviço fine dinning
4.5. Serviço de bebidas simples e compostas
Organização da cozinha
5.1. . Preparações e confeções básicas de cozinha
Restauração informação turística
6.1. Turismo Inclusivo - oportunidades e desafios na restauração
Comunicação, vendas e reclamações na restauração
Controlo de custos na restauração
Gestão e Equipas

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual. Demonstrações práticas. Trabalhos individuais e de grupo. Exercícios
práticos em contexto simulado.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
90 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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812 Turismo e Lazer
473

Animação Turística
Destinatários
Este curso destina-se a profissionais ligados ao turismo, assim como todos aqueles que tenham interesse nesta área,
como estudantes de turismo, gestores de eventos e animadores socioculturais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos formandos conhecimentos ao nível da Animação Turística e respetivas componentes, tipologias e
metodologias de animação.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar as diferentes vertentes e áreas de atuação da animação turística ;
 Identificar as componentes e tipologias de animação ;
 Aplicar metodologias de animação turística global;
 Identificar os fatores de sucesso de uma animação global;
 Caracterizar o animador turístico e as competências fundamentais do animador turístico;
 Enumerar as diversas atividades de animação no contexto turístico que podem ser usadas;
 Distinguir animação indoor e openspace;
 Elaborar um programa de animação turística;
 Definir estratégias de promoção de projetos de animação turística.
Conteúdo Programático
1. Definição de Animação Turística;
2. Metodologia da Animação Turística Global;
3. Perfil e Competências do Animador Turístico;
4. Princípios Orientadores de um Bom Animador;
5. A Importância do Trabalho de Grupo em Animação Turística;
6. Etapas para a Qualidade em Animação;
7. Razões para o Crescimento acentuado de Animação Turística;
8. Etapas para a Qualidade em Animação Turística;
9. Como Elaborar um Plano de Animação Turística;
10. Tipologia das Atividades da Animação Turística.
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais.
Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
8 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Destinos e Produtos Turísticos – Itinerários e Circuitos
Destinatários
Técnicos de Turismo e outros que trabalhem na área do turismo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de competências na área de destinos e produtos turisticos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Criar Itinerários Turísticos para a promoção/venda do produto turístico;
 Elaborar um programa de viagem utilizando todas as fases do processo.
Conteúdo Programático
1. Portugal – Informação Turística e Itinerários
2. Europa – Informação Turística e Itinerários
3. Outros continentes
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Organização de Passeios Equestres
Destinatários
Técnicos de Agências de Viagem e outros que trabalhem na área do turismo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de competências na área de organização de passeios equestres.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Estimar as necessidades em função dos itinerários, distância e ritmos.
 Contextualizar em termos de estadias, refeições e conselhos de cortesia.
 Elaborar projetos de percursos equestres.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A estimativa das necessidades em função do
Locais de pernoita
Refeições
Serviços de apoio
Carro de apoio
Projetos de percursos equestres
Divulgação do percurso
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Qualidade no Serviço Turístico – Turismo Rural
Destinatários
Técnicos de Turismo e outros que trabalhem na área do turismo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de competências na área da qualidade no serviço turistico.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:

Identificar e aplicar as normas de qualidade e identificar necessidades de melhoria;

Identificar e aplicar normas de segurança específicas na organização e prestação de serviços de animação.
Conteúdo Programático
1.
2.

Qualidade do Serviço Turístico
Normas de segurança na organização e prestação de serviços de animação
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).

Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Reserva de Produtos e Serviços Turísticos
Destinatários
Técnicos de Turismo e outros que trabalhem na área do turismo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de competências na área de reserva de produtos e serviços turisticos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Efetuar reservas de produtos e serviços turísticos de acordo com os pedidos dos clientes.
 Emitir bilhetes e vouchers.
Conteúdo Programático
1. Reservas e seus procedimentos
2. Procedimentos de BackOffice
3. Sistemas de informação específicos à atividade e Internet
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição com recurso a audiovisuais. Exercícios práticos. Estudo de casos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Técnicas de Gestão Turística
Destinatários
Este curso destina-se a proprietários de unidades turísticas, gestores e profissionais de turismo.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Aquisição de competências na área de Gestão turística.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Analisar as vantagens competitivas de uma gestão estratégica para/no turismo;
 Diagnosticar e analisar as tendências de mercado;
 Desenhar um plano de marketing turístico, apoiado em práticas de gestão estratégica;
 Construir um plano de ação para o turismo, centrado no desenvolvimento integrado e sustentado.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

O Gestor
As Organizações
A Gestão para/nas Organizações
A Gestão para/no Turismo
As Organizações Portuguesas
O Papel dos Estudos de Mercado
Instrumentos e Modelos de Avaliação
Análise da Concorrência
Análise do Comportamento do Consumidor
Estudo do Mercado Turístico em Portugal
A Importância do Marketing e o Plano de Marketing
O Marketing Mix
A Comunicação
Os Instrumentos da Comunicação
Avaliação de Ações de Marketing e o Marketing Turístico em Portugal
Aspetos Relevantes, Impactos do Turismo e Desenvolvimento Integrado e Sustentado
Plano de Desenvolvimento Turístico
Capacidade de Carga, Estratégias de Acção e o Planeamento Turístico em Portugal
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.

Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais.
Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
38 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

485

815 Cuidados de Beleza
486

Maquilhagem Profissional
Destinatários
Interessados e público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes uma perspetiva prática e global sobre o funcionamento da Maquilhagem Profissional,
como um verdadeiro instrumento de auxílio à tomada de decisões na área de Cuidados de Beleza.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar e aplicar técnicas de maquilhagem.
 Identificar diferentes tipos de maquilhagem.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introdução à maquilhagem;
Identificação do rosto do cliente;
Correcções;
Maquilhagem de base sem correcções;
Camuflagem;
Tipos de maquilhagem.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo, Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição teórico-prática com utilização de recursos audiovisuais.
Metodologia ativa e participativa através da realização de atividades e trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
- Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento
grupal, originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
- Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Apresentações em PowerPoint, computador portátil, videoprojector, écran de projeção, quadro de porcelana,
flipchart. Atividades, casos práticos, entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Profissional com habilitações na área do curso, detentor de CAP / CCP e com experiência profissional e/ou pedagógica
mínima de 3 anos.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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840 Serviços de Transporte
489

CAM para Formação Inicial Acelerada de Passageiros
Destinatários
Motoristas com mais de 23 anos nas categorias D e D+E que tiverem obtido a sua carta de condução após 9 de
Setembro de 2009, que pretendam obter na sua Carta de Qualificação de Motorista (CQM).
Requisitos de acesso
Habilitação Legal para conduzir a categoria de automóvel em causa; Experiência de condução, de pelo menos, 2 anos;
Aptidão física e psicológica; Idoneidade.
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Garantir aos formandos a obtenção de competências na área dos serviços de Transportes, que lhes permita no final do
curso, exercer a profissão de Motorista de Veículos Rodoviários de Passageiros, de acordo com o perfil profissional
respetivo e em articulação com a Deliberação n.º 3256/2009 de 21 de Outubro, tendo em conta o estipulado nos
Anexos I a IV do Decreto-Lei n.º 126/20209, de 27 de Maio, com especial destaque para a segurança rodoviária e a
racionalização do consumo de combustível.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer as características da cadeia cinemática para otimizar a respectiva utilização:
 Conhecer as características técnicas e funcionamento dos órgãos de segurança a fim de dominar, de minimizar
o seu desgaste e de prevenir os seus disfuncionamentos;
 Saber otimizar o consumo de combustível;
 Saber assegurar a segurança e o conforto dos passageiros;
 Conhecer o ambiente social do transporte rodoviário e a sua regulamentação;
 Conhecer a regulamentação relativa ao transporte de passageiros;
 Ficar sensibilizado para os riscos da estrada e os acidentes de trabalho;
 Saber prevenir a criminalidade e o tráfico de clandestinos;
 Saber prevenir os riscos físicos;
 Ter consciência da importância da aptidão física e mental;
 Estar apto a avaliar situações de emergência e a aplicar procedimentos adequados;
 Saber adotar comportamentos que contribuam para a valorização da imagem de marca de uma empresa de
serviços de transporte;
 Conhecer o contexto económico do transporte rodoviário de passageiros e a organização do mercado;
 Conhecer as atuais tecnologias disponíveis para utilização no sistema de transportes e ter noção das
tendências futuras;
 Aperfeiçoamento da condução racional baseada nas regras de segurança.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mecânica e Eletrónica
Condução Defensiva, Económica e Ambiental
Regulamentação Laboral
Regulamentação da Atividade
Sinistralidade
Prevenção da Criminalidade no Transporte
Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
Situações de Emergência e Primeiros Socorros
Relações Interpessoais e Qualidade do Serviço
Contexto Económico e Organização Empresarial
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11. Tecnologias de Informação e Comunicação
12. Formação Prática
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação, realização de
atividades e trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Concluído o curso de formação de qualificação inicial acelerada, os candidatos à obtenção do certificado de aptidão
para motorista (CAM), são submetidos a exame realizado pelo IMT.
 São admitidos a exame os candidatos que tenham concluído a formação há menos de dois anos.
 Os exames são compostos por uma prova escrita constituída por 60 perguntas de escolha entre quatro
respostas, perguntas de resposta direta, ou uma combinação dos dois sistemas.
 Os exames têm a duração de duas horas.
 Os exames são classificados na escala de 0 a 100 valores, tendo cada questão igual cotação.
 A aprovação em exame depende da obtenção de, pelo menos, 60% da pontuação atribuída à prova.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
140 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer numa escola de condução com a qual a Frouco & Henriques Associados detém uma parceria.
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CAM para Formação Contínua de Passageiros
Destinatários
Motoristas que pretendam renovar a sua Carta de Qualificação de Motorista (CQM) com idades compreendidas entre
os 18 e os 65 anos e que tenham interesse e motivação pelo acesso à profissão subjacente às atividades de Serviços de
Transporte, considerando-se, preferencialmente os candidatos que exercem atividades, laborais na área ou que
pretendam vir a desenvolvê-las neste domínio profissional.
Requisitos de acesso
Habilitação Legal para conduzir a categoria de automóvel em causa; Experiência de condução, de pelo menos, 2 anos;
Aptidão física e psicológica; Idoneidade.
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
Objetivo Geral
Atualização dos conhecimentos fundamentais para a atividade do motorista, com especial destaque para a Segurança
Rodoviária e a racionalização do consumo de combustível, aprofundando e efetivando revisões de algumas matérias
subjacentes à formação inicial.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Ser capaz de assegurar uma carga respeitando as instruções de segurança e a boa utilização do veículo;
 Saber otimizar o consumo de combustível;
 Conhecer as alterações ocorridas na legislação que regulamenta o transporte de passageiros;
 Ficar sensibilizado para os riscos da estrada e os acidentes de trabalho.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mecânica e Eletrónica
Condução Defensiva, Económica e Ambiental
Regulamentação Laboral
Regulamentação da Atividade
Sinistralidade
Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
Situações de Emergência e Primeiros Socorros
Relações Interpessoais e Qualidade do Serviço
Forma de Organização

Forma Presencial.

Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação, realização de
atividades e trabalhos individuais e em grupo.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificação CAM para o exercício da condução dos veículos nas seguintes condições: categorias D e D+E e
subcategorias D1 e D1+E, emitida até 9 de Setembro de 2009.
A emissão do CAM depende da obtenção de aproveitamento na formação contínua.
A aprovação no CAM dá acesso à carta de qualificação de motorista para o exercício da condução dos veículos.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer numa escola de condução com a qual a Frouco & Henriques Associados detém uma parceria.
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CAM para Formação Inicial Acelerada de Mercadorias
Destinatários
Motoristas com mais de 23 anos nas categorias C e C+E que tiverem obtido a sua carta de condução após 9 de
Setembro de 2009, que pretendam obter na sua Carta de Qualificação de Motorista (CQM).
Requisitos de acesso
Ter obtido a carta de condução (Pesados de Mercadorias) após 9 de Setembro de 2009.
Modalidade de Formação
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Formação Inicial.
Objetivo Geral
Exercer a profissão de Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias, de acordo com o perfil profissional respetivo e
em articulação com a Deliberação n.º 3256/2009 de 21 de Outubro, tendo em conta o estipulado nos Anexos I a IV do
Decreto-Lei n.º 126/20209, de 27 de Maio, com especial destaque para a segurança rodoviária e a racionalização do
consumo de combustível.
Objetivo Especifico

















Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
Conhecer as características da cadeia cinemática para otimizar a respectiva utilização;
Conhecer as características técnicas e funcionamento dos órgãos de segurança a fim de dominar o veículo, de
minimizar o seu desgaste e de prevenir os seus disfuncionamentos;
Saber otimizar o consumo de combustível;
Ser capaz de assegurar uma carga respeitando as instruções de segurança e a boa utilização do veículo;
Conhecer o ambiente social do transporte rodoviário e a sua regulamentação;
Conhecer a regulamentação relativa ao transporte de mercadorias;
Ficar sensibilizado para os riscos da estrada e os acidentes de trabalho;
Saber prevenir a criminalidade e o tráfico de clandestinos;
Saber prevenir os riscos físicos;
Ter consciência da importância da aptidão física e mental;
Estar apto a avaliar situações de emergência e a aplicar procedimentos adequados;
Saber adotar comportamentos que contribuam para a valorização da imagem de marca de uma empresa de
serviços de transporte;
Conhecer o contexto económico do transporte rodoviário de mercadorias e a organização do mercado;
Conhecer as atuais tecnologias disponíveis para utilização no sistema de transportes e ter noção das
tendências futuras;
Aperfeiçoamento da condução racional baseada nas regras de segurança.

Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mecânica e Eletrónica
Condução Defensiva, Económica e Ambiental
Regulamentação Laboral
Regulamentação da Atividade
Sinistralidade
Prevenção da Criminalidade no Transporte
Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho
Situações de Emergência e Primeiros Socorros
Relações Interpessoais e Qualidade do Serviço
Contexto Económico e Organização Empresarial
Tecnologias de Informação e Comunicação

12. Formação Prática
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas; Utilização e meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação; Realização de
atividades; Trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Concluído o curso de formação de qualificação inicial acelerada, os candidatos à obtenção do certificado de aptidão
para motorista (CAM), são submetidos a exame realizado pelo IMT.
 São admitidos a exame os candidatos que tenham concluído a formação há menos de dois anos.
 Os exames são compostos por uma prova escrita constituída por 60 perguntas de escolha entre quatro
respostas, perguntas de resposta direta, ou uma combinação dos dois sistemas.
 Os exames têm a duração de duas horas.
 Os exames são classificados na escala de 0 a 100 valores, tendo cada questão igual cotação.
 A aprovação em exame depende da obtenção de, pelo menos, 60% da pontuação atribuída à prova.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
140 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer numa escola de condução com a qual a Frouco & Henriques Associados detém uma parceria.
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CAM para Formação Contínua de Mercadorias
Destinatários
Motoristas que pretendam renovar a sua Carta de Qualificação de Motorista (CQM) com idades compreendidas entre
os 18 e os 65 anos e que tenham interesse e motivação pelo acesso à profissão subjacente às atividades de Serviços de
Transporte, considerando-se, preferencialmente, os candidatos que exerçam atividades laborais na área ou que
pretendam vir a desenvolvê-las, neste domínio profissional.
Requisitos de acesso








Idade compreendida entre 18 e 65 anos;
Tenha a necessária aptidão física, mental e psicológica;
Carta de Condução de Mercadorias;
Têm acesso os motoristas estrangeiros com residência habitual ou que trabalhem no território nacional;
Obrigatória a formação contínua (35 Horas.) para Motoristas de Pesados de Mercadorias detentores de carta
de condução das categorias C (Veículos pesados de mercadorias) e C+E (Veículos pesados de mercadorias com
reboque) e subcategorias C1 (Veículos pesados de mercadorias até 7500kg com ou sem reboque até 750Kg) e
C1+E (Veículos pesados de mercadorias com reboque cujo conjunto não exceda 12000Kg), emitida até até 9
de Setembro de 2009;
Os Titulares de carta de condução das categorias categorias C e C+E e subcategorias C1 e C1+E, emitida até 9
de Setembro de 2009, devem obter a formação contínua e os correspondentes CAM e carta de qualificação de
motorista até:
- Até 10 de Setembro de 2012, os que nesta data tiverem idade não superior a 30 anos;
- Até 10 de Setembro de 2013, os que nesta data tiverem idade compreendida entre 31 e 40 anos;
- Até 10 de Setembro de 2014, os que nesta data tiverem idade compreendida entre 41 e 50 anos;
- Até 10 de Setembro de 2016, os que nesta data tiverem idade superior a 50 anos.
Modalidade de Formação

Formação Continua.
Objetivo Geral
Atualização dos conhecimentos fundamentais para a atividade do motorista, com especial destaque para a Segurança
Rodoviária e a racionalização do consumo de combustível, aprofundando e efetivando revisões de algumas matérias
subjacentes à formação inicial.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Ser capaz de assegurar uma carga respeitando as instruções de segurança e a boa utilização do veículo;
 Saber otimizar o consumo de combustível;
 Conhecer as alterações ocorridas na legislação que regulamenta o transporte de mercadorias;
 Ficar sensibilizado para os riscos da estrada e os acidentes de trabalho.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mecânica e Eletrónica;
Condução Defensiva, Económica e Ambiental;
Regulamentação Laboral;
Regulamentação da Atividade;
Sinistralidade;
Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho;
Situações de Emergência e Primeiros Socorros;
Relações Interpessoais e Qualidade do Serviço.
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Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação, realização de
atividades e trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação pratica, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a.
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificação CAM para o exercício da condução dos veículos nas seguintes condições: categorias C e C+E e
subcategorias C1 e C1+E, emitida até 9 de Setembro de 2009.
A emissão do CAM depende da obtenção de aproveitamento na formação contínua.
A aprovação no CAM dá acesso à carta de qualificação de motorista para o exercício da condução dos veículos.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer numa escola de condução com a qual a Frouco & Henriques Associados detém uma parceria.
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Vigilantes de Transporte Coletivo de Crianças
Destinatários
Pessoas que pretendam ser vigilantes de transporte coletivo de crianças.
Requisitos de acesso
Idade mínima de 18 anos e possuir no mínimo o 9.º ano de escolaridade e preferencialmente o 12.º ano de
escolaridade.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos em legislação sobre Transporte Coletivo de Crianças e Primeiros Socorros para
o correto desenvolvimento das funções inerentes ao Vigilante de Transporte Coletivo de Crianças conforme definido
na Lei n.º 13/2006.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer pressupostos básicos à realização do Transporte Coletivo de Crianças.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Legislação sobre Transporte Escolar/Crianças
Primeiros Socorros
Relacionamento Interpessoal
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exploração de casos práticos, simulação pedagógicas de casos de interesse para as temáticas que estão a ser
trabalhadas, nas quais os formandos deverão pôr em prática os conhecimentos adquiridos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.

Certificação da Formação
O Certificado será emitido de acordo com a Portaria nº 474/2010 de 8 de Julho, a qual estabelece o modelo de
certificado de formação profissional que, no âmbito do Sistema
Nacional de Qualificações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro, se destina a certificar a
conclusão com aproveitamento de uma ação de formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de
Qualificações.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer numa escola de condução com a qual a Frouco & Henriques Associados detém uma parceria.
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Tacógrafos
Destinatários
O curso destina-se a condutores de veículos com tacógrafos analógicos/digitais.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos das competências necessárias para o manuseamento de tacógrafos analógicos e digitais.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Gerir e aplicar corretamente os tempos de condução e repouso.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamentação
Tacógrafos Analógicos
Tacógrafos Digitais
Análise de Dados
Prática (Simuladores e análise de dados reais dos motoristas)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Realização de situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre
participante e o formador.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.

Certificação da Formação
O Certificado será emitido de acordo com a Portaria nº 474/2010 de 8 de Julho, a qual estabelece o modelo de
certificado de formação profissional que, no âmbito do Sistema
Nacional de Qualificações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro, se destina a certificar a
conclusão com aproveitamento de uma ação de formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de
Qualificações.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer na instalações do parceiro da Frouco & Henriques Associados e/ou em outras que se entendam
pertinentes (escolas de condução, espaços disponibilizados por empresas, nomeadamente de transportes, salas de
formação da Frouco & Henriques Associados, entre outras).
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Transporte Coletivo de Crianças (Formação Inicial)
Destinatários
Interessados em obter no âmbito do Transporte Coletivo de Crianças a Certificação de Motoristas e que tenham
interesse e motivação pelo acesso à profissão subjacente às atividades de Serviços de Transporte, considerando-se,
preferencialmente, os candidatos que exercem atividades laborais na área ou que pretendam vir a desenvolvê-las
neste domínio profissional, e que possuam carta de condução há pelo menos 2 anos. É obrigatório por lei. Lei nº
13/2006 de 17 de Abril; Portaria 1350/2006 de 27 de Novembro.
O curso destina-se, em suma, aos motoristas que pretendem efetuar o transporte coletivo de crianças, ao serviço de
creches, jardins-de-infância, escolas, IPSS, Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, empresas de Transporte de
Passageiros, entre outras.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Pretende-se que os formandos sejam capazes de reconhecer os pressupostos básicos para a realização do Transporte
Coletivo de Crianças (TCC), nomeadamente adquirindo conhecimentos sobre regras e medidas de segurança
específicas do transporte de crianças, primeiros socorros e relacionamento interpessoal, com vista à obtenção do
certificado necessário ao exercício da profissão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer as regras subjacentes ao acesso e exercício da atividade do TCC através dos automóveis e
inerentes condições desse transporte;
 Desenvolver novas competências e atitudes favoráveis à segurança no Transporte Coletivo de Crianças;
 Saber agir em situações de acidente rodoviário;
 Desenvolver novas competências de conduta pessoal no domínio das relações interpessoais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevenção Rodoviária
Legislação Rodoviária
Legislação sobre transporte escolar/crianças
Teoria e prática da condução
Aspetos psicossociológicos da função de motorista
Primeiros Socorros
Relacionamento Interpessoal)
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
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Técnicas Pedagógicas
Realização de situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre
participante e o formador.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.
Certificação da Formação
O Certificado será emitido de acordo com a Portaria nº 474/2010 de 8 de Julho, a qual estabelece o modelo de
certificado de formação profissional que, no âmbito do Sistema
Nacional de Qualificações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro, se destina a certificar a
conclusão com aproveitamento de uma ação de formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de
Qualificações.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
36 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer na instalações do parceiro da Frouco & Henriques Associados e/ou em outras que se entendam
pertinentes (escolas de condução, espaços disponibilizados por empresas, nomeadamente de transportes, salas de
formação da Frouco & Henriques Associados, entre outras).
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Transporte Coletivo de Crianças (Formação Complementar)
Destinatários
Condutores interessados em obter no âmbito do Transporte Coletivo de Crianças, a renovação do CAP- Certificado de
Aptidão Profissional de Motorista e que tenham interesse e motivação pelo acesso à profissão subjacente às atividades
de Serviços de Transporte, considerando-se, preferencialmente, os candidatos que exercem atividades laborais na área
ou que pretendam vir a desenvolvê-las neste domínio profissional.
O curso destina-se, em suma, aos motoristas que pretendem efetuar o transporte coletivo de crianças, ao serviço de
creches, jardins-de-infância, escolas, IPSS, Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, empresas de Transporte de
Passageiros, entre outras.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Pretende-se que os formandos sejam capazes de reconhecer os pressupostos básicos à realização do Transporte
Coletivo de Crianças (TCC), isto é, permitir aos participantes a atualização e o reforço de conhecimentos sobre as
regras e as medidas de segurança específicas do transporte de crianças, primeiros socorros e relacionamento
interpessoal, com vista à renovação do certificado, imprescindível ao exercício da profissão.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Reconhecer as regras subjacentes ao acesso e exercício da atividade do Transporte Coletivo de Crianças, por
meio de automóveis e as condições inerentes a esses transportes;
 Desenvolver novas competências e atitudes favoráveis à segurança no Transporte Coletivo de Crianças;
 Saber agir em situações de acidente rodoviário;
 Desenvolver novas competências de conduta pessoal no domínio das relações interpessoais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevenção Rodoviária
Legislação Rodoviária
Legislação sobre transporte escolar/crianças
Teoria e prática da condução
Aspetos psicossociológicos da função de motorista
Primeiros Socorros
Relacionamento Interpessoal
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
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Técnicas Pedagógicas
Realização de situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre
participante e o formador.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, televisão, vídeo, computador, mesas e cadeiras,
entre outros.
Certificação da Formação
O Certificado será emitido de acordo com a Portaria nº 474/2010 de 8 de Julho, a qual estabelece o modelo de
certificado de formação profissional que, no âmbito do Sistema
Nacional de Qualificações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro, se destina a certificar a
conclusão com aproveitamento de uma ação de formação certificada não inserida no Catálogo Nacional de
Qualificações.
Formador
O formador deverá possuir CAP e licenciatura em área relevante e experiência profissional e/ou pedagógica mínima de
3 anos.
Carga Horária
20 Horas.
Instalações e equipamentos
O curso irá decorrer na instalações do parceiro da Frouco & Henriques Associados e/ou em outras que se entendam
pertinentes (escolas de condução, espaços disponibilizados por empresas, nomeadamente de transportes, salas de
formação da Frouco & Henriques Associados, entre outras).
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851 Tecnologia de Proteção do Ambiente
506

Educação Ambiental de Adultos
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
9º ano de escolaridade.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Sensibilizar os participantes para as questões ambientais e proporcionar-lhes conhecimentos na área da cidadania
ambiental.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Estar sensibilizados para a educação, formação e informação ambiental
 Promover a cidadania.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

As grandes questões ambientais
Legislação Ambiental
Economia do Ambiente
Tecnologias Ambientais
Cidadania Ambiental – competências básicas
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Debate de pares.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Trabalho de grupo; Participação; Assiduidade; Teste final escrito.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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40 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector. Deverá ainda ser
articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Gestão de Resíduos
Destinatários
Responsáveis ou Gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança, Técnicos e Gestores que assegurem a gestão dos
resíduos da sua organização.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação

509

Formação Continua.
Objetivo Geral
Gerir um sistema de gestão de resíduos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar a principal legislação aplicável à gestão de resíduos;
 Identificar, classificar, reduzir e controlar resíduos (produção, armazenagem, transporte e destino final),
prevenindo e minimizando os impactes ambientais associados;
 Implementar e gerir um sistema de gestão de resíduos e elaborar um plano de gestão de resíduos industriais.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Conhecer o enquadramento legal aplicável à gestão de resíduos
Identificar metodologias e ferramentas para a classificação e controlo de resíduos
Reduzir os impactes de resíduos
Implementar e gerir um sistema de gestão de resíduos
Elaborar um plano de gestão de resíduos industriais
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Privilegiamos as metodologias participativas, com partilha de experiências e de ideias no grupo de participantes.
Exposições introdutórias e de síntese pelo formador. Realização de exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Ruído Ambiental
Destinatários
Responsáveis ou Gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança, Técnicos de laboratórios de ensaios, consultores e
outros profissionais ou recém‐licenciados que desempenhem ou queiram desempenhar actividade no domínio da
acústica ambiental e que pretendam adquirir ou aperfeiçoar conhecimentos.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
Objetivo Geral
Este curso tem como objetivo dar a conhecer os procedimentos de avaliação do ruído ambiental, incluindo os
requisitos legais em vigor, metodologias de medição, requisitos de utilização e de precisão dos equipamentos de
medição, e apresentação, tratamento e interpretação de dados.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dominar conceitos básicos de acústica ambiental;
 Conhecer em detalhe os requisitos legais vigentes em matéria de ruído ambiental;
 Conhecer as metodologias de ensaios de ruído ambiental;
 Dominar os cálculos de indicadores relevantes e respectiva interpretação legal;
 Reconhecer a estrutura e o conteúdo de um relatório de ensaio.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.

Conceitos básicos de acústica:
1.1. Definições de som e ruído;
1.2. Efeitos do ruído no Homem;
1.3. Conceitos de pressão, potência e intensidade sonoras;
1.4. Níveis sonoros típicos;
1.5. Emissão, propagação e recepção do som;
1.6. Análise em frequência;
1.7. Aritmética de níveis sonoros;
1.8. Tipologias de ruído e principais fontes;
1.9. Indicadores sonoros;
1.10. Equipamentos de medição.
Enquadramento legal e normativo
Procedimentos de medição e avaliação em ensaios de ruído ambiental:
3.1. Procedimento de medida (locais de medição, período de referência, observação e medição, critérios
relativos a condições meteorológicas, interferências nas medições);
3.2. Avaliação de efeitos sazonalidade e de condições meteorológicas; Determinação de níveis sonoros
(nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente e do ruído residual, características tonais e
impulsivas, nível de avaliação);
3.3. Tratamento de resultados;
3.4. Análise sobre conformidade legal;
3.5. Matéria a incluir no relatório de ensaio;
3.6. Dificuldades práticas.
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4.

5.

6.

Estimativa de incertezas nos ensaios de ruído ambiental:
4.1. Metodologia base;
4.2. Principais fontes de incerteza;
4.3. Rotinas de cálculo;
4.4. Limitações e análise de casos concretos.
Mapas de ruído estratégicos, municipais, de planos de urbanização, de pormenor:
5.1. Metodologias de elaboração;
5.2. Importância técnica e legal dos Mapas;
5.3. Casos de estudo.
Realização de exercícios práticos de medição:
6.1. Cálculo dos parâmetros acústicos relevantes;
6.2. Elaboração de um relatório de ensaio tipo e análise da conformidade legal.
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Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Privilegiamos as metodologias participativas, com partilha de experiências e de ideias no grupo de participantes.
Exposições introdutórias e de síntese pelo formador. Realização de exercícios práticos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Sistema de Gestão Ambiental: guia prático ISO 14001
Destinatários
Responsáveis da Política Ambiental nas organizações. Responsáveis operacionais que se ocupam das questões
ambientais e/ou da implementação do Sistema de Gestão Ambiental. Diretores de Fábrica. Auditores internos do
ambiente.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Implementar os requisitos da norma ISO 14001 de forma a alcançar um desempenho ambiental sólido que cumpra a
legislação e as políticas ambientais da organização.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Compreender os requisitos da norma NP EN ISO 14001:2012 e a sua aplicação para implementar de forma
eficaz o Sistema de Gestão Ambiental;
 Preparar e conduzir o processo de certificação;
 Praticar a prevenção no quotidiano.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Integrar a proteção do Ambiente na estratégia da organização
Situar os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) no contexto da Organização
Interpretar os requisitos da norma NP EN ISO 14001:2012 e compreender as principais implicações
práticas da sua implementação
Construir, implementar e manter o Sistema de Gestão Ambiental
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Alternância entre exposições e trabalhos práticos, utilizando a ISO 14001 como suporte documental para a sua
realização;
Debates e partilha de experiências;
Estudo de caso.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo pelo formador/a; Sumativa com base
nas atividades e trabalhos efetuados, práticas de técnicas individuais.
Ponderação de Critérios como: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal, originalidade / criatividade,
rigor na aplicação da prática e assiduidade essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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861 Proteção de Pessoas e Bens
515

Brigada de Incêndio
Destinatários
Profissionais em exercício de funções na área de especialização do curso ou novos profissionais que pretendam a
aquisição de competências na área.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os formandos de conhecimentos e aptidões necessárias para integrar uma brigada de incêndio, preparando-os
para a primeira intervenção no combate a incêndios.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Identificar o risco de incêndio;
 Conhecer os meios de deteção e combate a incêndios existentes;
 Conhecer e identificar a sinalização de segurança;
 Saber como atuar em situação de emergência.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fenomenologia da combustão;
Métodos de extinção;
Agentes extintores;
Classes de Fogos;
Extintores;
Evacuação de edifícios;
Redes de incêndio;
Sinalização de segurança;
Iluminação de segurança;
Aparelhos respiratórios;
Práticas com linhas de mangueiras;
Exercícios práticos de combate a incêndios em casa de fumos;
Exercícios práticos com extintores.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo e Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais. Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem (avaliação da atitude e da
técnica).
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla de 30 questões.
Para aprovação são condições obrigatórias a obtenção de nota positiva em todos os parâmetros de avaliação da
técnica (exame da vitima e suporte básico de vida) e a obtenção de nota positiva na avaliação sumativa (prova de
escolha múltipla).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

517

Curso de Operador Central de Alarmes - Formação Inicial de Qualificação
Destinatários
 Indivíduos que pretendam ingressar na carreira de Operador de Central de Alarmes na área de Segurança
Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração assim como jovens à procura do primeiro emprego;
 Atuais colaboradores de empresas de segurança privada que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos
conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Dotar os formandos com competências na área da proteção de pessoas e bens, que lhes permita no final do curso
exercer a profissão de Operador Central de Alarmes, de acordo como o perfil profissional respetivo e em articulação
com a Portaria n.º 148/2014 de 18/07 tendo em conta a Lei n.º 34/2013 de 16/05 e em articulação com a Portaria n.º
273/2013 de 20 de Agosto.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar o formando de conhecimentos relativos ao sistema de segurança interna e enquadramento normativo
da actividade de segurança privada em Portugal;
 Promover a aquisição de competências em matéria de direitos, liberdades e garantias;
 Promover a aquisição de competências para identificação dos elementos essenciais dos tipos legais de crimes
contra as pessoas e património; de causas de exclusão da ilicitude e culpa;
 Promover a aquisição de competências quanto aos direitos e deveres do pessoal de segurança privada, bem
como o conhecimento e identificação das condutas proibidas;
 Dotar o formando de conhecimentos quanto ao regime laboral e de saúde e segurança no trabalho aplicável
ao pessoal de segurança privada.
 Dotar o formando de conhecimentos relativos às funções de Operador Central de Alarmes;
 Promover a aquisição de competências em vigilância humana e eletrónica e operação de centrais de receção e
monitorização de alarmes e televigilância;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de emergência e de alarme;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de resposta a alarmes;
 Dotar o formando de conhecimentos e procedimentos de registo de incidentes.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diversidade, direitos fundamentais e direitos do homem
Crime, procedimento penal e meios de prova
Regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada, sistema de segurança interna e forças e
serviços de segurança
Princípios deontológicos e perfil profissional
Elaboração de relatórios e comunicações
Segurança e Higiene no Trabalho aplicado à segurança privada
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7.
8.
9.
10.
11.

Técnicas de Socorrismo - princípios básicos
Prevenção e combate a incêndios
Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Registos Técnicos e relatórios e simulação prática de incidentes.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
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Técnicas Pedagógicas

Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
140 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Curso de Operador de Central de Alarmes - Formação de Atualização
Destinatários
 Indivíduos que pretendam renovar o seu cartão profissional de Operador de Central de Alarmes na área de
Segurança Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração, bem como, atuais colaboradores de empresas de segurança
privada que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes os conhecimentos atualizados e as competências necessárias para a renovação do
cartão profissional de Operador de Central de Alarmes a conferir pelo Ministério da Administração Interna, de acordo
com a legislação nacional em vigor.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar os formandos de conhecimentos alargados que os capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade e de
intercomunicação que permitam melhorar o seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de convício
social;
 Desenvolver atitudes renovadas para o atendimento adequado e prioritário a pessoas com deficiência;
 Desenvolver competências atualizadas traduzidas em atitudes que permitam garantir a ordem interna,
preservar da integridade patrimonial, proteger a integridade das pessoas, constatar irregularidades tomando as
correspondentes medidas e promover a satisfação dos utilizadores.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Registos Técnicos e relatórios e simulação pratica de incidentes.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
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Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
10 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Segurança-Porteiro - Formação Inicial de Qualificação
Destinatários
 Indivíduos que pretendam ingressar na carreira de Segurança-Porteiro na área de Segurança Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração assim como jovens à procura do primeiro emprego;
 Atuais colaboradores de empresas de segurança privada que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos
conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Dotar os formandos com competências na área da proteção de pessoas e bens, que lhes permita no final do curso
exercer a profissão de Segurança-Porteiro, de acordo como o perfil profissional respetivo e em articulação com a
Portaria n.º 148/2014 de 18/07 tendo em conta a Lei n.º 34/2013 de 16/05 e em articulação com a Portaria n.º
273/2013 de 20 de Agosto.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar o formando de conhecimentos relativos ao sistema de segurança interna e enquadramento normativo
da actividade de segurança privada em Portugal;
 Promover a aquisição de competências em matéria de direitos, liberdades e garantias;
 Promover a aquisição de competências para identificação dos elementos essenciais dos tipos legais de crimes
contra as pessoas e património; de causas de exclusão da ilicitude e culpa;
 Promover a aquisição de competências quanto aos direitos e deveres do pessoal de segurança privada, bem
como o conhecimento e identificação das condutas proibidas;
 Dotar o formando de conhecimentos quanto ao regime laboral e de saúde e segurança no trabalho aplicável
ao pessoal de segurança privada.
 Dotar o formando de conhecimentos relativos às funções de segurança-porteiro;
 Dotar o formando de conhecimentos relativos ao regime legal e sistemas de segurança aplicáveis a
estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços de dança;
 Dotar o formando de conhecimentos técnicos de segurança física e eletrónica;
 Promover a aquisição de competências em procedimento de segurança de pessoas e bens e prevenção da
prática de crimes;
 Promover a aquisição de competências em vigilância humana e eletrónica e operação de centrais de receção e
monitorização de alarmes e televigilância;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de emergência e de alarme;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de resposta a alarmes;
 Promover a aquisição de competências na realização de revistas pessoais de prevenção e segurança;
 Dotar o formando de competências em gestão de conflitos;
 Dotar o formando de conhecimentos e procedimentos de registo de incidentes;
 Dotar o formando de conhecimentos em defesa pessoal.
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Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Diversidade, direitos fundamentais e direitos do homem
Crime, procedimento penal e meios de prova
Regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada, sistema de segurança interna e forças e
serviços de segurança
Princípios deontológicos e perfil profissional
Elaboração de relatórios e comunicações
Segurança e Higiene no Trabalho aplicado à segurança privada
Técnicas de Socorrismo - princípios básicos
Prevenção e combate a incêndios
Regime legal dos estabelecimentos de restauração e de bebidas
Sistemas de Segurança obrigatórios e funções do Segurança-Porteiro
Direito de acesso e identificação de comportamentos de risco
Segurança física e controlo de acessos
Técnicas e prática de vigilância humana e eletrónica e intervenção de alarmes
Procedimentos operacionais
Revistas pessoais de prevenção e segurança
Gestão de conflitos e procedimentos de detenção
Registos técnicos e relatórios e simulação prática de incidentes
Defesa pessoal
Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
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Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
230 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Segurança-Porteiro - Formação de Atualização
Destinatários
 Indivíduos que pretendam renovar o seu cartão profissional de Segurança-Porteiro na área de Segurança
Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração, bem como, atuais colaboradores de empresas de segurança
privada que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
Objetivo Geral
São objetivos do curso proporcionar aos participantes os conhecimentos atualizados e as competências necessárias
para a renovação do cartão profissional de Segurança-Porteiro a conferir pelo Ministério da Administração Interna, de
acordo com a legislação nacional em vigor.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:


Dotar os formandos de conhecimentos alargados que os capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade e
de intercomunicação que permitam melhorar o seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de
convício social;
Desenvolver atitudes renovadas para o atendimento adequado e prioritário a pessoas com deficiência;
Desenvolver competências atualizadas traduzidas em atitudes que permitam garantir a ordem interna,
preservar da integridade patrimonial, proteger a integridade das pessoas, constatar irregularidades tomando
as correspondentes medidas e promover a satisfação dos utilizadores;
Proporcionar conhecimentos e competências renovadas que permitam executar o controle do acesso de
pessoas, de veículos e de materiais, juntamente com um efetivo e permanente serviço móvel de fiscalização e
vigilância (rondas) para inibir a ações criminosas.
Aceder aos sistemas de segurança de forma renovadas, identificando e lidando com os riscos, subjacentes às
funções de segurança-porteiro;
Privilegiar de forma atualizada a defesa de bens e pessoas em espaços fechados relevando a vigilância de
bares, restaurantes e espaços afins.









Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regime legal dos estabelecimentos de restauração e de bebidas
Sistemas de Segurança obrigatórios e funções do Segurança-Porteiro
Direito de acesso e identificação de comportamentos de risco
Segurança física e controlo de acessos
Técnicas e prática de vigilância humana e eletrónica e intervenção de alarmes
Procedimentos operacionais
Revistas pessoais de prevenção e segurança
Gestão de conflitos e procedimentos de detenção
Registos técnicos e relatórios e simulação prática de incidentes
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10.
11.
12.

Defesa pessoal
Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
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Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
40 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Vigilante - Formação Inicial de Qualificação
Destinatários
 Indivíduos que pretendam ingressar na carreira de Vigilante de Segurança Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração assim como jovens à procura do primeiro emprego;
 Atuais colaboradores de empresas de segurança privada que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos
conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Económico Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Dotar os formandos com competências na área da proteção de pessoas e bens, que lhes permita no final do curso
exercer a profissão de Vigilante, de acordo com o perfil profissional respetivo e em articulação com a Portaria n.º
148/2014 de 18/07 tendo em conta a Lei n.º 34/2013 de 16/05 e em articulação com a Portaria n.º 273/2013 de 20 de
Agosto.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar o formando de conhecimentos relativos ao sistema de segurança interna e enquadramento normativo
da actividade de segurança privada em Portugal;
 Promover a aquisição de competências em matéria de direitos, liberdades e garantias;
 Promover a aquisição de competências para identificação dos elementos essenciais dos tipos legais de crimes
contra as pessoas e património, de causas de exclusão da ilicitude e culpa;
 Promover a aquisição de competências quanto aos direitos e deveres do pessoal de segurança privada, bem
como o conhecimento e identificação das condutas proibidas;
 Dotar o formando de conhecimentos quanto ao regime laboral e de saúde e segurança no trabalho aplicável
ao pessoal de segurança privada.
 Dotar o formando de conhecimentos relativos às funções de vigilante;
 Dotar o formando de conhecimentos técnicos de segurança física e eletrónica;
 Promover a aquisição de competências em procedimento de segurança de pessoas e bens e prevenção da
prática de crimes;
 Promover a aquisição de competências em vigilância humana e eletrónica e operação de centrais de receção e
monitorização de alarmes e televigilância;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de emergência e de alarme;
 Promover a aquisição de competências em procedimentos de resposta a alarmes;
 Promover a aquisição de competências na realização de revistas pessoais de prevenção e segurança;
 Dotar o formando de competências em gestão de conflitos;
 Dotar o formando de conhecimentos em defesa pessoal.
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Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Diversidade, direitos fundamentais e direitos do homem
Crime, procedimento penal e meios de prova
Regime jurídico do exercício da atividade de segurança privada, sistema de segurança interna e forças e serviços
de segurança
Princípios deontológicos e perfil profissional
Elaboração de relatórios e comunicações
Segurança e Higiene no Trabalho aplicado à segurança privada
Técnicas de Socorrismo - princípios básicos
Prevenção e combate a incêndios
Segurança física e controlo de acessos
Técnicas e prática de vigilância humana e eletrónica e intervenção de alarmes
Procedimentos operacionais
Revistas pessoais de prevenção e segurança
Gestão de conflitos e procedimentos de detenção
Registos técnicos e relatórios e simulação prática de incidentes
Defesa pessoal
Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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200 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Curso de Vigilante - Formação de Atualização
Destinatários
 Indivíduos que pretendam renovar o seu cartão profissional de Vigilante de Segurança Privada;
 Desempregados de curta ou longa duração, bem como atuais colaboradores de empresas de segurança privada
que pretendam aprofundar e/ou adquirir novos conhecimentos.
Requisitos de acesso
 Ser cidadão português, de um Estado Membro da União Europeia, de um Estado parte do Acordo sobre o
Espaço Europeu, de um Estado de Língua Oficial Portuguesa em situações de reciprocidade;
 Idade igual ou superior a 18 anos;
 Escolaridade mínima obrigatória;
 Registo Criminal sem averbamentos;
 Aprovar nas provas de seleção (testes psicotécnicos e testes médicos).
Modalidade de Formação
Formação Contínua.
Objetivo Geral
São objetivos do curso proporcionar aos participantes os conhecimentos atualizados e as competências necessárias
para a renovação do cartão profissional de vigilante a conferir pelo Ministério da Administração Interna, de acordo
com a legislação nacional em vigor.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Dotar os formandos de conhecimentos alargados que os capacitem a desenvolver hábitos de sociabilidade e
de intercomunicação que permitam melhorar o seu relacionamento no trabalho e em outras esferas de
convício social;
 Desenvolver atitudes renovadas para o atendimento adequado e prioritário a pessoas com deficiência;
 Desenvolver competências atualizadas traduzidas em atitudes que permitam garantir a ordem interna,
preservar da integridade patrimonial, proteger a integridade das pessoas, constatar irregularidades tomando
as correspondentes medidas e promover a satisfação dos utilizadores;
 Proporcionar conhecimentos e competências renovadas que permitam executar o controle do acesso de
pessoas, de veículos e de materiais, juntamente com um efetivo e permanente serviço móvel de fiscalização e
vigilância (rondas) para inibir a ações criminosas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Segurança física e controlo de acessos
Técnicas e prática de vigilância humana e eletrónica e intervenção de alarmes
Procedimentos operacionais
Revistas pessoais de prevenção e segurança
Gestão de conflitos e procedimentos de detenção
Registos técnicos e relatórios e simulação prática de incidentes
Defesa pessoal
Segurança eletrónica e procedimentos operacionais de emergência em alarmes
Operação de meios de videovigilância e centrais de alarme
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
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Método: Ativo, Demonstrativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Utilização de diversas técnicas e instrumentos, nomeadamente, fichas de trabalho, testes, relatórios, apresentações
orais, trabalhos de pesquisa, simulação prática, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada módulo
pelo formador/a;
Ponderação de critérios como a assiduidade, a pontualidade e outras atitudes e comportamentos favoráveis à
aprendizagem e essenciais a um bom desempenho profissional futuro.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Gestão de Risco: ISO 3100/2009
Destinatários
Quadros médios e superiores com participação em Sistemas de Gestão da Segurança.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Dotar os formandos dos conhecimentos necessários que lhes permita compreender os princípios da Gestão de Riscos
associados à Norma ISO 3100/2009.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Conhecer o vocabulário da gestão de riscos;
 Conhecer as propriedades de segurança;
 Identificar as vantagens da ISO 3100/2009 e sua integração;
 Saber como criar e utilizar modelos típicos de gestão de risco.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceitos e definições sobre a ISO 3100/2009
Propriedades de Segurança: Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade
A Norma ISO 3100:2009
Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento dos Riscos
Mitigação de riscos
Integração da norma ISO 3100:2009 com outras normas de gestão
Análise de casos práticos
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem (avaliação da atitude e da
técnica).
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla de 30 questões.

Para aprovação são condições obrigatórias a obtenção de nota positiva em todos os parâmetros de avaliação da
técnica (exame da vitima e suporte básico de vida) e a obtenção de nota positiva na avaliação sumativa (prova de
escolha múltipla).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Plano de Prevenção e Emergência
Destinatários
Responsáveis e Delegados de Segurança contra Incêndios, Diretores de Segurança e Higiene, Técnicos de Segurança e
Higiene, Diretores de Operações e Outros Responsáveis de Vigilância Privada, Coordenadores de Segurança e Saúde e
Auditores de Segurança.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Identificar Vulnerabilidades da Organização e conhecer os Aspetos Legais inerentes à elaboração de um Plano de
Prevenção e Emergência.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Aplicar os Princípios e Técnicas de organização da emergência à Estruturação do Plano de Emergência Interno;
 Desencadear Procedimentos de Auto Preservação, que facilitam o Resgate e Salvamento pelas entidades de
socorro;
 Planificar Formação para Treino de Pessoal de Intervenção e para Gestores da Emergência;
 Planificar Simulacros para Validação e Melhoramento do Plano de Emergência e analisar os respetivos
Resultados.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objetivos e etapas de elaboração dos planos de emergência
Definição das fases de emergência
Dimensionamento de recursos humanos afetos à emergência
Vias, saídas de emergências e pontos de encontro
Equipamentos de combate, de evacuação e de primeiros socorros
Gestão de emergência
Procedimentos de emergência
Formação e reciclagem dos intervenientes
Simulacros, validação e atualização do plano de emergência
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Meios audiovisuais. Casos práticos. Simulações.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Avaliação formativa, realizada ao longo da ação e em todas as situações de aprendizagem (avaliação da atitude e da
técnica).
Avaliação sumativa, realizada no final da ação através da aplicação de uma prova de escolha múltipla de 30 questões.
Para aprovação são condições obrigatórias a obtenção de nota positiva em todos os parâmetros de avaliação da
técnica (exame da vitima e suporte básico de vida) e a obtenção de nota positiva na avaliação sumativa (prova de
escolha múltipla).
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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862 Segurança e Higiene no Trabalho
537

Ergonomia no Posto de Trabalho
Destinatários
Todos os que pretendam adquirir noções básicas de Ergonomia, na área da segurança do trabalho.
Requisitos de acesso
Habilitações compreendidas entre o 3º Ciclo do Ensino Básico (igual ou superior ao 9º Ano de Escolaridade) e o 12º
Ano de Escolaridade (incluindo frequência universitária).
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Aplicar as técnicas adequadas à avaliação dos riscos profissionais associados às condições de segurança e higiene no
trabalho devido a fatores ergonómicos.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Reconhecer a importância da Ergonomia do Trabalho, identificando os perigos no seu local de trabalho, com a
finalidade de diminuir e/ou eliminar os riscos associados às suas tarefas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Origem e Evolução da Ergonomia
Conceitos Básicos de Ergonomia
Tipos de Ergonomia
Riscos Ergonómicos
Lesões Músculo-Esqueléticas
Medidas de Prevenção
Organização do Trabalho
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Ativo, Demonstrativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, Apresentações em Powerpoint.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
24 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Higiene e Nutrição
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar competências na área da higiene alimentar, nutrição, higiene e segurança no trabalho, bem como
sensibilização ao nível da qualidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Promover a aplicação dos princípios gerais de segurança alimentar, prevenção e proteção das instalações.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Higienização do local de trabalho
Alimentação saudável
Segurança Alimentar
HACCP - metodologias
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Debate de pares.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Trabalho de grupo; Participação; Teste escrito final; Assiduidade.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).

Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Higiene e Segurança Alimentar
Destinatários
Gestores /funcionários de estabelecimentos que trabalhem na área da restauração e/ou em organizações que prestem
serviços/produtos nesta área. Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dar a conhecer a terminologia e legislação utilizada, verificação de intoxicações alimentares e suas causas,
procedimentos e regras de trabalho para o controlo de situações específicas, elaboração de um plano de HACCP.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Conhecer as noções básicas de Higiene e Segurança Alimentar;
 Compreender princípios básicos de Higiene Pessoal (estabelecimento de restauração);
 Aplicar conceitos de receção e armazenamento de produtos alimentares;
 Conhecer quais os parâmetros associados à preparação de alimentos que garantem a confeção e
processamento de alimentos seguros, bem como da eliminação adequada de resíduos;
 Saber manusear de forma adequada e segura os equipamentos bem como garantir a sua adequada
manutenção do ponto de vista da Higiene Alimentar.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conhecer a legislação aplicada ao sector
Noções gerais de Microbiologia Alimentar
Pré-requisitos para a Implementação do sistema HACCP
Construção de um Sistema HACCP
Conhecer as vantagens da certificação da qualidade pela Norma ISO 22000:2005
Aprender a elaborar o sistema HACCP
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposição oral dos temas com apoio audiovisual; Demonstrações práticas; Trabalhos individuais e de grupo; Exercícios
práticos em contexto simulado.

Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, t entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Higiene e Segurança no Trabalho
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.

544
Objetivo Geral

Proporcionar competências na área da higiene alimentar, nutrição, higiene e segurança no trabalho, bem como
sensibilização ao nível da qualidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Promover a aplicação dos princípios gerais de segurança, prevenção e proteção nas instalações (industrias,
serviços, etc.)
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar as obrigações legais da entidade patronal e do trabalhador no que concerne à segurança
Conhecer os principais riscos no ambiente de trabalho
Conhecer a sinalização de segurança
Conhecer os equipamentos de proteção coletiva
Fomentar a correta utilização dos EPI’s
Identificar os principais riscos inerentes à movimentação e elevação de cargas
Conhecer os principais procedimentos de um SGSST
Plano de Emergência
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Debates. Análise de uma situação real (caso prático).
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade. Sumativa com base nas atividades e trabalhos
efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
50 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Manobradores de Máquinas e Equipamentos
Destinatários
Ativos externos empregados, que desempenham funções em diversos setores.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

O objetivo deste curso é fazer com que quem trabalha com Equipamentos e Máquinas de exploração florestal seja
capaz de identificar os riscos que corre durante a sua utilização, conheça os processos de controlo desses riscos, e
saiba prevenir e evitá-los corrigindo atos inseguros na sua área de trabalho.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Dotar os operadores de conhecimentos específicos e gerais de higiene e segurança no manuseamento dos
equipamentos;
 Sensibilizar os operadores para a questão da segurança na circulação, manuseamento e transporte de cargas
e dar a conhecer a legislação em vigor no que se refere à diretiva máquinas e equipamentos;
 Dar a conhecer aos operadores dos perigos das cargas e descargas e manuseamento de baterias e
combustíveis e dar a entender e conhecer todos os requisitos de manobra do equipamento e acessórios de
linguagem;
 Sensibilizar o operador para a segurança na manutenção e dispositivos de segurança.
Conteúdo Programático
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Introdução à Segurança, Higiene e saúde no trabalho
a) Identificação e avaliação de riscos e condicionalismos no local de trabalho
b) Atuação em casos de emergência
c) Equipamentos proteção coletiva e individual
d) Atuar como um profissional de qualidade.
Diretiva Máquinas
Dec. Lei 103/2008
Dec. Lei 50/ 2005
Responsabilidades legais dos Operadores gruas e equipamentos movimentação terras
Sinalização de segurança
Sinalização técnica e gestual
Meios de combate a incendio
Condição de equilíbrio: Curva de Carga;
Acessórios de Lingagem;
Manutenção e Inspecções Periódicas;
Regras para uma montagem, desmontagem e operação em Segurança
Manutenção e inspeções periódicas;
Operar corretamente o equipamento em estudo
Aplicar as técnicas de operação corretas,
Efetuar corretamente a manutenção preventiva do equipamento movimentação terras

Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Consulta de legislação, trabalho grupo/ individual apresentação de filmes.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Pontualidade, assiduidade, participação, debate, Autonomia / Sentido crítico. Observação direta das atividades
realizadas, empenho, cooperação, progressão, capacidade de análise.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, textos de apoio, entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
12 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Obrigações da empresa em matéria de SHST
Destinatários
Responsáveis de RH, Encarregados de segurança e outros técnicos que assumem, ou partilham, responsabilidades
relativamente à segurança e à prevenção.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Dotar os profissionais dos conhecimentos atualizados de acordo com a legislação SHST.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Compreender os princípios e conceitos associados à Segurança e Saúde no Trabalho;
 Identificar o quadro legislativo no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho;
 Referenciar as principais obrigações legais aplicáveis à organização em matéria de SST e saber aplicá-las
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar os princípios, conceitos e principal legislação associada à Segurança e Saúde no Trabalho
Aplicar os principais requisitos legais de segurança e saúde no trabalho
Aplicar as obrigações administrativas e periódicas
Gerir as relações com as instâncias implicadas na prevenção e segurança
Melhorar a eficácia das vossas relações com os principais intervenientes externos
Clarificar as regras e os níveis de responsabilidade
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições pelo formador, complementadas com partilha de experiências e reflexões interativas entre o grupo de
participantes.
Análises e reflexões conduzidas a partir dos principais textos legislativos de SST.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
14 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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O Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho
Destinatários
Diretores de Recursos Humanos, Responsáveis de Pessoal, Responsáveis de Segurança e Saúde no Trabalho,
Responsáveis de Riscos Laborais, Médicos do Trabalho e Técnicos de Recursos Humanos/ Segurança e Saúde no
Trabalho.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Conhecer o Regime Jurídico que rege os Acidentes de Trabalho.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Identificar o Conceito de Acidentes de Trabalho;
 Apurar as Situações não passíveis do Direito à Reparação por Acidente de Trabalho;
 Conhecer as Obrigações inerentes quanto ao Agravamento da Responsabilidade do Empregador, Reabilitação
e Reintegração do Sinistrado e Remição de Pensões;
 Reconhecer o Regime Contraordenacional em caso de violação das Normas estipuladas.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O regime jurídico
O conceito de acidente de trabalho
As causas de descaracterização do acidente
A responsabilidade do empregador e a transferência de responsabilidade para a seguradora
O agravamento da responsabilidade do empregador
A reparação dos danos
A revisão das prestações
A revisão de pensões
Reabilitação e reintegração do sinistrado
As contraordenações
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Ativo e Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Utilização de meios audiovisuais.
Estudos de caso. Troca de impressões entre os participantes. Exercícios práticos.
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Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Retroprojetor, videoprojector, écran, quadro de porcelana, flipchart, computador, mesas e cadeiras, entre outros.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Sensibilização à Qualidade, Ambiente e Segurança
Destinatários
Público em geral.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
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Objetivo Geral

Proporcionar competências na área da higiene alimentar, nutrição, higiene e segurança no trabalho, bem como
sensibilização ao nível da qualidade.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da formação o(s) participante(s) seja(m) capaz(es) de:
 Apresentar os requisitos do referencial normativo à certificação da qualidade, do ambiente e de segurança.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.

Apresentar os requisitos do referencial normativo da ISO: 9000;
Apresentar os requisitos do referencial normativo da ISO: 14000;
Apresentar os requisitos do referencial normativo da OHSAS: 18001 e mostrar como estas contribuem
para a melhoria contínua da segurança e saúde no local de trabalho.
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Debate; Análise de documentos.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.

Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
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30 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.

Sistemas de Gestão de Qualidade: guia prático ISO 9001
Destinatários
Gestores e técnicos responsáveis pela implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade.
Auditores internos da qualidade.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
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Formação Continua.
Objetivo Geral
Implementar os requisitos da norma ISO 9001 de forma a introduzir reais melhorias nas práticas e processos
existentes.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Distinguir a aplicação das diferentes normas da família ISO 9000;
 Compreender os requisitos da norma ISO 9001:2008 e a sua aplicação para implementar de forma eficaz o
Sistema de Gestão da Qualidade;
 Realizar as etapas de implementação do SGQ envolvendo toda a organização.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Compreender as finalidades dos Sistemas de Gestão da Qualidade
Compreender os requisitos da norma ISO 9001:2008 e as principais implicações práticas da sua
implementação
Compreender a Abordagem por Processos
Identificar e caracterizar a estrutura documental do SGQ
Identificar as etapas de implementação e gestão do SGQ
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Alternância entre exposições teóricas e trabalhos práticos, utilizando a ISO 9001 como suporte documental para a
realização de exercícios de interpretação e aplicação dos requisitos da norma; Apresentação e análise de exemplos de
suporte documentais de um SGQ; Durante o curso os participantes serão convidados a delinear um plano de ação para
responder às exigências da norma ISO 9001 e implementar um SGQ adaptado à sua organização.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.

Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
21 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Six Sigma
Destinatários
Diretores e chefias intermédias. Gestores de projeto e processo, chefes de equipa, técnicos e qualquer interessado em
melhorar a eficácia e eficiência dos processos organizacionais. Quadros superiores com funções de organização e
chefia. Técnicos superiores com sólida formação de base.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Atingir uma performance de qualidade que não ultrapasse os 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, tornando a
empresa altamente competitiva.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de:
 Aumentar a satisfação dos clientes, internos ou externos, através da redução da variação e eliminação dos
desperdícios em processos com algum nível prévio de otimização;
 Conhecer os princípios e ferramentas basilares da filosofia Seis Sigma e metodologia DMAIC;
 Integrar e relacionar o Seis Sigma com o Lean management;
 Apoiar um projeto interno de transformação Lean Six Sigma e participar de forma ativa na sua implementação
na sua organização.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.
5.

Compreender a filosofia Seis Sigma e o seu impacto nos objetivos estratégicos da organização
Compreender a estrutura/organização Seis Sigma
Conhecer as metodologias Seis Sigma e o roadmap de implementação DMAIC
Conhecer as ferramentas basilares da fase Definir e Medir
Conhecer as principais ferramentas estatísticas das fases de Analisar, Melhorar e Controlar
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teóricas e debates; estudo de casos e exercícios práticos; análise de situações apresentadas pelos
participantes, troca de opiniões e apresentação de boas práticas.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua, efetuada pelo formador em função dos critérios: domínio dos conteúdos, participação, envolvimento grupal,
originalidade / criatividade, rigor na aplicação da prática e assiduidade.
Sumativa com base nas atividades e trabalhos efetuados.
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Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
7 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Técnico/a Superior de Segurança no Trabalho
Destinatários
Licenciados e Bacharéis que pretendam obter a certificação profissional de nível 6, bem como a obtenção do CAP
(Certificado de Aptidão Profissional) e que tenham interesse e motivação pelo acesso à profissão subjacente às
atividades de Segurança e Higiene no Trabalho
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Inicial.
Objetivo Geral
Formar profissionais que, de forma autónoma ou integrados em equipa possam planear, organizar, desenvolver,
coordenar e controlar o sistema de gestão da Segurança e Higiene que serve de suporte às atividades de prevenção e
de proteção contra riscos profissionais.
Assegurar, aos candidatos que concluam o curso com aproveitamento a Certificação Profissional de Nível 6 e em
simultâneo garantir aos formandos a obtenção de competências na área da formação que lhes permita, no final do
curso, exercer a profissão de Técnico/a Superior de Segurança no Trabalho, de acordo com o perfil profissional
respetivo e em articulação com a Lei n.º 42/2012, de 28 Agosto.
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de
 Colaborar na definição da política geral da empresa relativa à prevenção de riscos e planear e implementar o
correspondente sistema de gestão;
 Desenvolver processos de avaliação de riscos profissionais;
 Conceber, programar e desenvolver medidas de prevenção e de proteção;
 Coordenar tecnicamente as atividades de segurança e higiene no trabalho, assegurando o enquadramento e a
orientação técnica dos profissionais da área de segurança e higiene do trabalho;
 Participar na organização global do trabalho;
 Gerir o processo de utilização de recursos externos nas atividades de prevenção e de proteção;
 Assegurar a organização da documentação necessária à gestão da prevenção na empresa;
 Promover a informação e a formação dos trabalhadores e demais intervenientes nos locais de trabalho;
 Promover a integração a prevenção nos sistemas de comunicação da empresa, preparando e disponibilizando
a necessária e subjacente informação especifica;
 Dinamizar processos de consulta e de participação dos trabalhadores;
 Desenvolver as relações de empresa com os organismos da rede de prevenção.
Conteúdo Programático
1. Noções de estatística e fiabilidade
2. Legislação, regulamentos e normas de Segurança e Saúde no Trabalho
3. Gestão das Organizações
4. Gestão da Prevenção
5. Avaliação de Riscos Profissionais
6. Controlo de Riscos Profissionais
7. Organização da Emergência
8. Higiene no Trabalho
9. Segurança do Trabalho
10. Ergonomia
11. Psicossociologia do trabalho
12. Técnicas de Informação, de Comunicação e de Negociação
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13. Conceção e Gestão da Formação
14. A Componente de Formação Prática em Contexto de Trabalho
Forma de Organização
Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação, realização de
atividades e trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Capacidade de Aprendizagem, Organização,
aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade, Assiduidade, Participação nas atividades promovidas pelo
formador, Execução e Pontuação de testes e trabalhos entregues nos prazos estipulados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
540 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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Trabalhador Designado
Destinatários
Esta formação destina-se a trabalhadores e empregadores, que pretendam assumir, ou acompanhar, as atividades de
segurança da sua empresa, de acordo com as limitações impostas pelo artigo 81º do Decreto-Lei nº 102/2009, de 10 de
Setembro; atuais ou futuros profissionais em Segurança e Higiene no Trabalho que desempenham atualmente funções,
ou pretendam vir a ser futuramente designados para o desempenho de funções na especialidade.
Requisitos de acesso
Não existentes.
Modalidade de Formação
Formação Continua.
Objetivo Geral
Garantir no final da ação de formação a aquisição de competências básicas por parte dos formandos, na área de
Segurança e Higiene do Trabalho, visando garantir a obtenção de conhecimentos em matérias relevantes como sejam:
Segurança e Higiene do Trabalho, saúde, ergonomia, ambiente e organização do trabalho, de acordo com o perfil
profissional respetivo e em articulação com a Lei n.º 3/2014 de 28 janeiro (em especial o n.º2, do artigo 77.º
subjacente ao evidenciado diploma legal).
Objetivo Especifico
Pretende-se que no final da ação de formação os participantes sejam capazes de
 Proporcionar um modelo conceptual e legislativo básico que vise a prevenção de riscos profissionais;
 Proporcionar as ferramentas básicas que permitam desempenhar funções de prevenção de nível básico;
 Proporcionar habilitações que permitam a realização de avaliações elementares de riscos e, para cada caso,
estabelecer medidas de prevenção do mesmo tipo e compatíveis com o seu grau de formação;
 Preparar o trabalhador para participar nas ações de emergência e primeiros socorros mediante a aplicação
das respetivas técnicas;
 Analisar a forma de gerir a prevenção de riscos profissionais na empresa, nos seus dois componentes básicos:
o sistema de gestão da prevenção e o tipo de recursos humanos e materiais que irão desenvolver as
atividades de prevenção;
 Identificar e conhecer os organismos públicos nacionais e internacionais mais importantes relacionados com a
Segurança, a Higiene e a Saúde no Trabalho.
Conteúdo Programático
1.
2.
3.
4.

Conceitos básicos de segurança, higiene e saúde no trabalho
Riscos gerais e sua prevenção
Elementos básicos da gestão da prevenção de riscos profissionais
Riscos específicos e a sua prevenção no sector correspondente à atividade da empresa
Forma de Organização

Forma Presencial.
Métodos Pedagógicos
Método: Expositivo, Demonstrativo e Ativo.
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Técnicas Pedagógicas
Exposições teórico-práticas, utilização de meios audiovisuais e tecnologias de informação e comunicação, realização de
atividades e trabalhos individuais e em grupo.
Avaliação (Metodologias/Instrumentos)
Contínua efetuada em cada módulo em função dos parâmetros definidos: Capacidade de Aprendizagem, Organização,
aptidão para a Comunicação, Iniciativa, Pontualidade, Assiduidade, Participação nas atividades promovidas pelo
formador, Execução e Pontuação de testes e trabalhos entregues nos prazos estipulados.
Recursos Materiais e Pedagógicos
Atividades, casos práticos, entre outros. Apresentações PowerPoint, Computador; Projetor de vídeo e outros
equipamentos solicitados pelos formadores.
Certificação da Formação
Certificado de Formação Profissional (Portaria nº 474/2010 de 08 de Julho) caso frequente pelo menos 85% das aulas e
tenha avaliação final positiva, superior a 10 (escala de 0-20).
Certificado de Frequência de Formação aos formandos que não atinjam os objetivos pedagógicos propostos, sendo a
sua avaliação inferior a 10 (escala de 0-20).
Formador
Licenciado na Área da Formação com CAP, experiência pedagógica e profissional subjacentes.
Carga Horária
35 Horas.
Instalações e equipamentos
A sala deve estar equipada com mesas, cadeiras, quadro de porcelana, ecrã, videoprojector, computador. Deverá ainda
ser articulado com o Formador os materiais/equipamentos específicos necessários ao bom desempenho da formação.
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