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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Traininghouse. desenvolve serviços de consultoria e de formação 

profissional, com vista à máxima satisfação dos seus Clientes, Parceiros e 

Empresas, apostando fortemente na Qualidade dos seus serviços 

Diferenciação de Mercado 

 Formação personalizada á medida do cliente 

 Pacotes de formação profissional standard 

 Formação ministrada pelo próprio cliente aproveitando os recursos 

humanos da empresa sendo a Traininghouse responsável pelo 

acompanhamento. 

Core-business 

 Diagnóstico de necessidades de formação 

 Conceção de intervenções e programas de formação. 

 Avaliação de atividades de formação 

 Conceção de programas e ferramentas formativas 

 Gestão de projetos e planeamento de formação 

 Elaboração de candidaturas 

 Elaboração de processos de Acreditação 

Outros Serviços 

 Recrutamento e seleção 

 Elaboração de projetos de comunicação de empresas 

 Organização de eventos 

 Gestão de arquivos 

 Traduções 

Porque nos deve escolher 

 Equipa com experiencia jovem e dinâmica 

 Diferenciação de mercado 

 Serviços conexos 

 Acompanhamento personalizado 
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GESTÃO DE STRESS 

Objetivos: 

Desenvolver estratégicas para lidar eficazmente com o stress em contexto 

organizacional; Conhecer as vantagens de trabalhar tendo em conta os 

mecanismos de stress; Reconhecer os potenciadores de stress em 

contexto de trabalho e criar hábitos de prevenção face ao mesmo. 

Duração: 

 20 Horas 

Destinatários: 

Dirigentes, Gestores, Técnicos Superiores, Chefias, Consultores. 

Programa: 

  Conceito de stress e variáveis envolvidas na sua gestão 

  Estratégias para gerir o stress em contexto de trabalho 

  Influência do stress no desenvolvimento das potencialidades da 

pessoa 

 Stress e Qualidade de Vida 
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CONDUÇÃO DE REUNIÕES  

Objetivos: 

Aquisição das competências e conhecimentos necessários para aplicar 

métodos e técnicas que tornarão a preparação e condução das reuniões 

diárias mais úteis e estimulantes. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Dirigentes, Chefes de Departamento e profissionais que necessitem 

desenvolver as suas competências na preparação e condução de 

reuniões de trabalho. 

Programa: 

 Reunião com o grupo de trabalho 

  Preparação da reunião 

  Tipos de reuniões e tratamento específico 

  Os meios de Comunicação nas reuniões 

  A capacidade de Liderança e Participação nas reuniões 

  Fontes do fracasso/ sucesso de uma reunião 

  Resumo e linhas de orientação 

  Análise de uma reunião 

  Elaboração da ata da reunião 
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APRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL 

Objetivos: 

Adquirir e desenvolver técnicas de comunicação; Ultrapassar os medos e 

ansiedades iniciais; Utilizar e elaborar suportes de animação e materiais 

para a apresentação; Aprender a ser dinâmico no sentido de captar e 

manter a atenção do público; Desenvolver as competências inerentes á 

prática oratória. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Gestores, Comerciais, Formadores e outros profissionais que necessitem 

de efetuar exposições orais em público ou de colocar em prática os seus 

conhecimentos de expressão durante reuniões de trabalho. 

Programa: 

 Características e competências de um Orador 

 Processo de comunicação eficaz 

 Barreiras a uma comunicação eficaz 

 As diferentes atitudes na comunicação 

 Autoscopia inicial 

 Os diferentes tipos de apresentação 

 A comunicação extra-linguística numa apresentação 

 A adequação da mensagem, da estrutura comunicacional e dos 

meios aos diferentes tipos de públicos e contextos 

 A assertividade como o comportamento adequado para atingir os 

objetivos de uma apresentação 

 Captar a atenção e gerir a interação com a audiência 

 A preparação de uma apresentação 

 A Gestão dos meios e suportes durante uma apresentação 

 A criação de suportes visuais  

 Simulação de apresentações 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADA DE DECISÃO 

Objetivos: 

Analisar os problemas no sentido de aplicar métodos eficazes de 

resolução dos mesmos e de tomada de decisão; Conhecer e utilizar as 

ferramentas de apoio à decisão; Comunicar eficazmente com os diversos 

envolvidos no processo de tomada de decisão. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissionais que desempenhem funções de negociação ou que tenham 

de resolver problemas diários com recurso à tomada de decisão, em 

situações de gestão de recursos e de pessoas. 

Programa: 

 Resolução de Problemas em Equipa 

  Análise das Causas 

  Tipo de Problemas e Resolução Criativa dos mesmos 

  Antecipação de Problemas e Planeamento 

  Métodos para decidir melhor individualmente 

  Análise da Informação para decidir com eficácia 

  Ferramentas de Apoio à Decisão 

  Decisão Individual e Grupal 

  Tomada de Decisão: Garantir a adesão de outros 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Objetivos: 

Melhorar a Performance da Empresa através do aumento da elasticidade 

emocional; Compreender o impacto das Emoções na Criatividade e 

Performance Empresarial; Treinar técnicas de Gestão Emocional e de 

Interpretação das Emoções dos outros. 

Duração: 

 20 Horas 

Destinatários: 

Quadros Dirigentes, Diretores Gerais/ Gerentes, Responsáveis de 

Departamentos, Quadros Médios/ Superiores, Chefias Intermédias, 

Chefes de Projeto e Administradores. 

Programa: 

 O que é a Inteligência Emocional 

  As Competências da Inteligência Emocional 

  Estilos de Liderança Emocional 

  Aprender a lidar com as emoções 
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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 

Objetivos: 

Incrementar nos Colaboradores o Potencial Criativo para superar 

adversidades; - Desenvolver um Raciocínio Criativo orientado para a 

Inovação e Resolução de Problemas; Treinar o Pensamento Lateral e 

potenciar Ideias Criativas; Gerir a Resistência à Mudança fomentada por 

Cenários de Incerteza; exercitar Técnicas de Potenciação do Pensamento 

Criativo. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais/ Gerentes, Diretores de Marketing, Diretores Comerciais 

e Diretores de Recursos Humanos/ Formação e Diretores/Responsáveis 

de Departamento. 

Programa: 

 Características do Pensamento Criativo 

 Definição de Criatividade 

 A Criatividade como Ferramenta de combate a Cenários de 

Mudança e Incerteza: Novos Problemas exigem Novas Soluções 

 Auto diagnóstico de criatividade 

 Técnicas de potenciação do pensamento criativo: Associação 

Remota; Multisensorialidade; Resolução Criativa de Problemas - Do 

It - A Simple Process For Creativity; A Técnica de Delphi; Os Seis 

Chapéus do Raciocínio de Edward de Bono 

 Flexibilidade Mental e a Gestão da Frustração em Cenários de Crise.  

 Promoção da Flexibilidade Mental 

 Bloqueadores Internos e Bloqueadores Externos 

 Técnicas de Gestão da Mudança 

 Gestão da Resistência à Mudança  
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COACHING 

Objetivos: 

Reconhecer as vantagens da adoção e implementação de um Plano de 

Coaching no Desenvolvimento da Empresa e do Colaborador. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Gerentes e Empresários, Quadros Superiores, 

Consultores, Responsáveis e Chefes de Equipa e Formadores. 

Programa: 

  Introdução ao Coaching 

  Postura e Perfil de competências de um Coach Eficaz 

  O Processo de Coaching: Técnicas e Ferramentas 

  Enquadramento Organizacional do Coaching 

  Estrutura do Coaching 

  Aplicação prática do Coaching 

  Coaching nos Objetivos Empresariais 
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MOTIVAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAS 

Objetivos: 

Compreender o Impacto da Motivação no Rendimento dos 

Colaboradores e no seu Compromisso com os Resultados da Empresa. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Departamento, Consultores, Gestores, 

Administradores e Responsáveis de Área. 

Programa: 

  O papel da motivação no compromisso de pessoas e equipas com 

os resultados 

 A comunicação e a relação como elementos geradores de 

empenho no seio da equipa 

 A motivação e o desenvolvimento dos colaboradores e da equipa 

 A comunicação  

 Gestão de conflitos 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TEMPO 

Objetivos: 

Aprendizagem de métodos e técnicas que garantam uma eficaz gestão 

de tempo em função das atividades e respetivas prioridades; Estruturação 

de Planos de Trabalho, segundo a relação existente entre Objetivos, 

Resultados e Tempo; Gestão de interrupções e planeamento das 

atividades numa agenda personalizada. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Departamento, Consultores, Gestores, 

Administradores e Responsáveis de Área. 

Programa: 

  Análise do Conceito de Tempo no séc. XXI 

  O Estabelecimento de Objetivos no Contexto Organizacional 

  Organização do local de trabalho 

  Saber Delegar tarefas 

  Gestão Eficaz de Reuniões 

  Estratégias de Controlo e Gestão do Stress 

  Exercícios práticos 
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GESTÃO DA MOTIVAÇÃO 

Objetivos: 

Compreender o conceito de motivação; Refletir sobre algumas teorias de 

motivação no contexto organizacional; Saber como motivar as equipas 

de trabalho; Perceber as causas de desmotivação em contexto 

organizacional. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Todos aqueles que pretendam compreenderem as causas de 

desmotivação na sua equipa de trabalho e por conseguinte saber aplicar 

técnicas de motivação 

Programa: 

 Conceito e teorias de Motivação 

 Motivação e Sistemas de Recompensas 

  A Satisfação, a Motivação e o Desempenho das Equipas de 

Trabalho 

 A auto-motivação da chefia 

 O papel formativo da chefia 

 A caracterização das equipas quanto às necessidades de motivação 

e a utilização correcta de todos os instrumentos e fontes de 

motivação acessíveis 

 Comunicação eficaz dentro das equipas de trabalho nas empresas 

com vista à sua motivação. 
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COMUNICAÇÃO EFICAZ 

Objetivos: 

Conhecer os processos de comunicação para alcançar a excelência no 

atendimento; Fazer uso das técnicas de comunicação nas relações 

interpessoais; Assumir comportamentos facilitadores da comunicação nas 

equipas de trabalho; Saber gerir o conflito durante a comunicação. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissional que interajam diariamente com diferentes públicos, em 

diversas situações e que pretendam melhorar as suas competências 

comunicacionais. 

Programa: 

  Processo e condições da comunicação eficaz 

  Técnicas de comunicação organizacional. 

  Perfil comunicacional 

  Gestão de situações conflituosas 

  Técnicas de auto-domínio 

  A dicção e colocação da voz 

  Estratégias de projeção de imagem 

 Treino de comportamentos facilitadores de Comunicação 

Interpessoal 
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GESTÃO DE MUDANÇA 

Objetivos: 

Compreender o processo e necessidade de implementação de 

mudanças; Estratégias para evitar os vários tipos de resistência à 

mudança; Identificar o papel da comunicação organizacional na gestão 

eficaz da mudança; Desenvolver a liderança de equipas com base na 

gestão da mudança. 

Duração: 

 20 Horas 

Destinatários: 

Quadros e chefias, que pretendam aumentar as suas competências ao 

nível da gestão da Mudança Organizacional. 

Programa: 

 Necessidades de implementação da mudança 

  Perceber as responsabilidades de quem lidera, processos de 

mudança e inovação 

 Identificar os fatores que contribuem para a resistência e incerteza à 

mudança e desenvolver estratégias de combate aos mesmos 

 Identificar os componentes principais da gestão da mudança 

  Efetuar uma gestão eficaz de conflitos 

  Utilizar modelos para tornar a mudança mais eficiente 
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NEGOCIAÇÃO E TÉCNICAS DE INFLUÊNCIA  

Objetivos: 

Definir o conceito e identificar os objetivos da negociação; Conhecer e 

dominar as estratégias e técnicas da negociação; Conhecer os estilos de 

negociação; Perceber a importância da comunicação na negociação; 

Saber identificar as oportunidades de negociação; Saber planear e 

conduzir uma negociação. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores, Quadros Executivos, Gestores, Técnicos de Recursos Humanos, 

Responsáveis da área Comercial, Vendedores, Diretores de Marketing e 

outros profissionais que pretendam melhorar as suas competências em 

negociação. 

Programa: 

 Enquadramento do conceito de Negociação 

  Importância da Comunicação na Negociação 

  Fases da Negociação 

  Métodos e Processos de Negociação 

  O Processo Negocial 

  Barreiras à Negociação 

  Sucesso em Negociação 

  Avaliação do Processo de Negociação 
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GESTÃO DE CONFLITOS 

Objetivos: 

Treinar técnicas e desenvolver competências úteis em gestores, 

coordenadores e outros profissionais de prevenção e resolução de 

conflitos; 

Aplicar técnicas de gestão das emoções na gestão de conflitos. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Quadros Dirigentes, Responsáveis departamentais, 

Quadros Médios/ Superiores, Administradores e Gestores. 

Programa: 

 Introdução e Apresentação 

  Tipos de Conflitos 

  Estilos e Gestão de Conflitos 

  Estratégias de Gestão e Resolução de Conflitos 

  Comunicação Eficaz e Assertividade 

  Prevenção de conflitos. 

  Inteligência Emocional e gestão de conflitos 
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LIDERANÇA E GESTÃO DE EQUIPAS 

Objetivos: 

Formar e treinar Chefias e Quadros Superiores no desempenho da sua 

função através da aquisição e desenvolvimento de competências de 

liderança e gestão de equipas. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Gestores e Quadros superiores que tenham a seu cargo uma equipa de 

trabalho. 

Programa: 

  Introdução e Objetivos 

  Definição de conceitos-chave 

  Liderança e Estilos de Direção 

  Identificação das variáveis e dos processos grupais que influenciam 

o desempenho do grupo 

  Avaliação e Coaching dos Colaboradores 

  Motivação das Equipas 

  Técnicas de Trabalho de Equipa e Resolução Estratégica de 

Conflitos 

  Comunicação eficaz dentro das equipas de trabalho nas empresas 
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TÉCNICAS DE ASSERTIVIDADE 

Objetivos: 

Identificar as inúmeras aplicações e Benefícios da Comunicação Assertiva;  

Distinguir os diferentes Estilos de Comunicação, suas Vantagens e 

Desvantagens; Treinar Técnicas de Comunicação Assertiva.; Identificar e 

ultrapassar os obstáculos que impedem a comunicação Assertiva. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Empresários e Gestores, Responsáveis de RH, Técnicos 

de RH, Quadros Médios e Superiores, Consultores de Empresa e Gestores 

de Qualidade 

Programa: 

  Perfis comunicacionais e o seu impato na organização 

 Identificação de Atitudes Comunicacionais Eficazes e Ineficazes 

 Benefícios práticos da comunicação assertiva: Facilitar Consensos; - 

Evitar Conflitos; - Promover a Afirmação Profissional. 

 Aplicação da comunicação: Apresentação de Ideias; na 

Argumentação; na Expressão Emocional. 

 Barreiras à atitude assertiva: como superá-las? 

  Técnicas de comunicação assertiva 
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RESILIÊNCIA 

Objetivos: 

Desenvolver Competências Individuais e Organizacionais que conduzam 

à concretização dos seus Objetivos e manutenção do seu Equilíbrio 

Emocional 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Todos Profissionais que necessitem desenvolver e aperfeiçoar as suas 

Competências para saber enfrentar e ultrapassar situações críticas e suas 

consequências. 

Programa: 

  Conceito de resiliência 

 Comportamentos Resilientes não  Resilientes 

 Características das pessoas Resilientes 

 A Atitude Otimista - Olhar Positivo. 

 As Estratégias para superar os seus Padrões de Acão Habituais e 

encontrar Alternativas 

 Os Pilares para a Mudança Pessoal: Auto-Controlo: como 

desenvolver? Desafio. Compromisso 

 Auto confiança e auto estima: Conhecer-se e Aceitar-se; Clarificar o 

seu Quadro de Valores; Definir Objetivos e Desafios; Sonhar 

 A Comunicação Empática – “compreender e ser compreendido”; 

“influenciar e deixar-se ser influenciado”; “saber dizer não”  

 A Aprendizagem Contínua - aprender com os Sucessos e 

Insucessos; tirar Proveitos das “Lições Aprendidas”; a Recetividade e 

Flexibilidade face a cenários alternativos 

 Relacionamento Interpessoal: agir segundo uma Atitude Sociável, 

Disponível e Positiva; a Valorização das Diferenças; pedir Ajuda e 

Ajudar os Outros, maximizando os Resultados 

 Como enfrentar Cenário de Mudança com Sucesso 
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NEGOCIAÇÃO COMERCIAL 

Objetivos: 

Identificar e aplicar Princípios, Métodos e Instrumentos para concretizar 

Negociações com Sucesso. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Comerciais, Chefes de Vendas, Key Account Managers, 

Gestores Comerciais, Supervisores de Vendas e Consultores/ Delegados 

Comerciais. 

Programa: 

 Avaliação da performance individual de comunicação e de 

negociação 

  Como comunicam os Melhores Negociadores. 

 Análise e planeamento da negociação comercial 

 Identificação das Motivações e Necessidades das partes envolvidas 

 Os Comportamentos que geram Confiança. Prever os Cenários e os 

Fatores Psicográficos. Avaliar a relação de Forças entre as Partes. 

 Os Princípios da Negociação. Estratégias de Sucesso de 

Negociação. 

 As Fases da Negociação. 

 Formas de Resolução de Conflitos nas negociações. Erros comuns a 

serem evitados. 

 Participar na obtenção de concessões com significado e assegurar 

acordos 

 Assegurar o acompanhamento das Negociações e respetivo Follow-

up. 

  Manutenção de Contratos Negociados. 

  Distinção entre Negociação Comercial e Negociação Geral. 
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TÉCNICAS DE PROSPEÇÃO COMERCIAL 

Objetivos: 

Compreender a Multiplicidade de Aspetos a considerar para uma 

adequada Prospeção dos Mercados. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Comerciais, Gestores Comerciais, Chefes de Vendas, delegados 

Comerciais, Vendedores e Técnicos Comerciais. 

Programa: 

 Enquadramento e importância da prospeção de mercado 

 As etapas do ciclo de vendas 

 Análise de mercado e dos potenciais clientes 

 Planear a prospeção comercial 

 Ficheiro de Prospects 

 Implementação e prática da prospeção comercial  
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TÉCNICAS DE PNL APLICADAS ÀS VENDAS 

Objetivos: 

Melhorar a Performance dos Comerciais através de Técnicas de 

Programação Neurolinguística.. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Comerciais, Chefes de Vendas, Gestores Comerciais,  

supervisores de Vendas, Consultores/ Delegados Comerciais e 

Vendedores. 

Programa: 

  Definição de PNL, - Filtros e Mapas Mentais, - Pressupostos da PNL 

 Como pode a PNL promover as Vendas? 

 Princípios da PNL orientados para as Vendas 

 Técnicas de PNL não verbal aplicadas às vendas  

 O Cliente é Visual, Auditivo ou Cinestésico? 

 O Poder e Significado dos Gestos 

 A linguagem BAP 

 A Técnica da Condução do Pensamento do Outro 

 A Fórmula AIDA 

 Gerir desacordos pela PNL 

 Criar Rapport com o Cliente: a Técnica do Espelho 

 Profecia Auto-cumpridora 

 Técnica do Filme Mental 

 A Máxima da Minha Vida  
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FECHO DA VENDA 

Objetivos: 

Conhecer Técnicas de Fecho Eficazes e concretizar as Oportunidades de 

Negócio 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Comerciais, Chefes de Venda, Gestores Comerciais, 

Supervisores de Vendas, Key Account Managers, Consultores/ Delegados 

Comerciais, Técnicos Comerciais e Vendedores. 

Programa: 

 Conhecer e avaliar as motivações e necessidades dos clientes 

 O contato com o cliente e a formulação de acordos 

 Transformar as objeções em oportunidades de negócio 

 Técnicas de negociação avançadas 

 O fecho da venda 

 Role-plays de técnicas de fecho 
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O USO DO TELEFONE NA GESTÃO COMERCIAL 

Objetivos: 

Estabelecer e aplicar as Componentes Relacionais da Comunicação nos 

Contactos Telefónicos Comerciais. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Comerciais, Chefes de Vendas, Key Account Managers, 

Comerciais/ Vendedores, Consultores Comerciais e Colaboradores do 

Departamento de Telemarketing, de Assistência a Clientes e Comercial. 

Programa: 

 Conseguir a confiança do cliente através do telefone 

 Construir Vínculos Emocionais e criar Comportamentos Leais. As 

Componentes Relacionais da Comunicação Telefónica 

 Credibilidade e Segurança através da voz. 

 Fases da conversação na receção e emissão de chamadas 

comerciais 

 -Persuasão e Linguagem. A Linguagem BAP e as Palavras que 

“Vendem”. A Importância da Informação de Retorno. A Ficha do 

Cliente 

 . “Regras de Ouro” para potenciar a Receção das suas Chamadas. A 

Escuta Ativa. Criação de Campanhas Pontuais 

 Transmitir uma atitude de serviço por telefone: Facilitar a 

Conversação e criar um Diálogo Efetivo. Barreiras que dificultam a 

Comunicação. Técnica Ganhar-Ganhar 

 A Deteção do Interlocutor Válido. Incrementar a Rentabilidade das 

Bases de Dados. Vantagens e Inconvenientes da Compra de Bases 

de Dados 

 A venda direta telefónica 

 Gestão do atendimento e queixas na função comercial 

 Plano de melhoria individual e recomendações 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

Objetivos: 

Implementar e organizar os serviços de SHST em colaboração com os 

profissionais de SHT; Adquirir conhecimentos acerca do quadro jurídico 

global no domínio da SHST; Aprendizagem de técnicas para melhoria das 

condições de SHST do ponto de vista das obrigações legais; Saber 

identificar os riscos, as causas e os meios necessários para evitar 

acidentes de trabalho. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Técnicos de Segurança, Coordenadores de Segurança, Trabalhadores 

Designados, Quadros com Responsabilidades nas áreas da Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho. 

Programa: 

 Enquadramento legal da SHST 

  Principais conceitos 

  Erro Humano e Regime Legal dos Acidentes de Trabalho 

  Ergonomia 

  Regime Jurídico de Enquadramento da SHST 

  Organização e Funcionamento dos serviços de SHST 

  Casos Práticos 
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LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Objetivos: 

No final da ação os participantes devem estar aptos a avaliar a 

conformidade legal no domínio da Saúde e Segurança no Trabalho. 

Duração: 

2h 
 

Destinatários: 

Técnicos e outros profissionais que pretendam adquirir ou atualizar os 

seus conhecimentos sobre a legislação no domínio da segurança e saúde 

no trabalho. 

Programa: 

 Introdução: Princípios e domínios da Segurança e Saúde do 

Trabalho 

 Causas e consequências dos Acidentes de Trabalho 

 Identificação de perigos, avaliação e controlo de riscos profissionais 

 Casos de incumprimento na organização dos serviços de SST e 

respetivas responsabilidades  

 Enquadramento da SST – Análise das contra-ordenações no âmbito 

da Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro 

 As contra-ordenações no âmbito do Código do Trabalho aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro 

 Contra-ordenação leve, grave e muito grave 

 Noção de negligência e dolo 

 Responsabilidade civil do empregador, trabalhador e técnico de 

segurança 
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SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Objetivos: 

No final da ação de formação os participantes deverão ter adquirido 

conhecimentos gerais de primeiros socorros ficando habilitados a 

identificar as situações e executar as técnicas de primeiros socorros 

adequadas, visando a estabilização da situação de uma vítima de 

acidente ou doença súbita até à chegada dos meios de socorro.  

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Técnicos e outros profissionais que pretendam conhecer as técnicas de 

primeiros socorros. 

Programa: 

 Sistema Integrado de Emergência Médica 

 Princípios Gerais de Socorrismo 

 4 Passos em Primeiros Socorros 

 Exame Geral da Vítima 

 Exame Primário 

 Exame Secundário 

 Suporte Básico de Vida 

 Desfibrilhação Automática Externa 

 Hemorragias Internas e  Externas 

 Métodos de controlo das hemorragias 

 Feridas e Queimaduras 

 Lesões na cabeça, Pescoço ou Dorso 

 Lesões nos Ossos, Músculos ou Articulações 

 Intoxicações 

 Dor Precordial 

 Acidente Vascular Cerebral 

 Exercícios Práticos com a Simulação de Primeiros Socorros 
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PRIMEIROS SOCORROS  

Objetivos: 

No final da ação de formação os participantes deverão ter adquirido 

conhecimentos teóricos e práticos que lhes permitam atuar em caso de 

acidente ou doença súbita ou prestar a primeira assistência a sinistrados 

através de gestos simples treinados em sala de formação. 

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Colaboradores da empresa e elementos pertencentes a equipas de 

primeiros socorros.  

Programa: 

 Sistema Integrado de Emergência Médica 

 Princípios Gerais de Socorrismo 

 Exame Geral da Vítima 

 Cadeia da sobrevivência 

 Suporte Básico de Vida no Adulto 

 Obstrução da via aérea 

 Choque 

 Hemorragias 

 Envenenamento, intoxicações 

 Emergências médicas (epilepsia, hiperglicemia, hipoglicémia, 

acidentes vasculares cerebrais, enfarte agudo e miocárdio) 

 Traumatologia dos tecidos moles (feridas e queimaduras) 

 Traumatismos osteoarticulares (entorses, luxações, distensões, 

cãibras e fraturas) 

 Lesões do ambiente (hipotermia, golpe de calor, insolação) 

 Traumatismos cranianos, faciais, vertebro-medulares, toráxicos, 

abdominias e das extremidades 

 Práticas: exame da vítima. RCR, desobstrução da via aérea e 

técnicas de imobilização 
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ORGANIZAÇÃO DE SIMULACROS E GESTÃO DA EMERGÊNCIA 

Objetivos: 

No final da ação os participantes devem estar aptos a planear e atuar em 

situações de emergência. 

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Dirigido a Técnicos e outros profissionais Quadros e Técnicos de 

Organizações que desempenham funções na área da Saúde e 

Segurança. 

Programa: 

 Requisitos para Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança 

 Requisitos legais 

 Emergências – Conceitos 

 Estrutura organizacional e sistemas de comando em emergências 

 Comunicação com partes interessadas 

 Comunicação nas ações de mitigação 

 Preparação e resposta - Incêndios e evacuação 

 Preparação e resposta - Resgate e Salvamento 

 Preparação e resposta - Emergências ambientais 

 Preparação e Realização de Simulacros 
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CONDUÇÃO DE EMPILHADORES 

Decreto-Lei 50/2005: – Segurança na Condução de Empilhadores 
 

Objetivos: 

No final da ação os participantes devem estar aptos a adotar uma atitude 

preventiva face aos riscos de trabalho e consequente redução de 

quebras, através de técnicas corretas de condução e manobra de 

empilhadores, porta paletes.  

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Condutores/manobradores de empilhadores e porta paletes. 

Programa: 

 Introdução: Riscos, causas e consequência de acidentes 

 Tipos e componentes de empilhadores 

 Centro de gravidade e triângulo de estabilidade 

 Inspeção de rotina e noções de manutenção preventiva 

 Capacidade máxima de carga 

 Cuidados operacionais 

 Técnicas de empilhamento e manobra de cargas 

 Trabalhos em docas e atrelados 

 Condução em rampas 

 Condução em espaços confinados 

 Visibilidade e cuidados a observar com peões 

 A inspeção de rotina e o seu registo 

 Exercícios de manobras de carga, de frente, de traseira, com carga 

ou sem carga, com o controlo completo da máquina e da carga 

 Empilhamento de paletes e de carga 

 Colocação de cargas em racks a várias alturas 

 Utilização de docas e atrelados  
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SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

Objetivos: 

No final da ação os participantes devem estar aptos a identificar o 

quadro legal e normativo relativo à Segurança contra Incêndio em edi-

fícios. 

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Técnicos e outros profissionais Quadros e Técnicos de Organizações que 

desempenham funções na área da Saúde e Segurança 

Programa: 

 Enquadramento da SCIE - Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

 Legislação, Normas e Regulamentos de SCIE - Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios 

 Caracterização do risco de incêndio 

 Locais de risco e Categorias de risco 

 Condições exteriores comuns 

 Segurança e acessibilidade 

 Limitações à propagação pelo exterior 

 Abastecimento e prontidão dos meios de socorro 

 Condições gerais de comportamento, isolamento e proteção 

 Condições gerais de evacuação 

 Instalações Técnicas 

 Equipamentos e sistemas de segurança 

 Organização e gestão da Segurança 

 Exercícios e Casos Práticos 
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EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS 

Objetivos: 

Habilitar os formandos com os conhecimentos teóricos e práticos que 

lhes permitam atuar perante focos iniciais de incêndio com extintores 

e/ou carretéis. 

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Todos os colaboradores da organização 

Programa: 

 Enquadramento da formação na prevenção e combate a incêndios; 

 Conceitos gerais 

 Fenomenologia da Combustão 

 Classes de fogo 

 Métodos de extinção de incêndios 

 Agentes de extinção 

 Equipamento para combate a incêndios 

 Procedimentos de atuação em caso de incêndio 

 Práticas com extintores e carretéis 

 Sinalização de Segurança 
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BALANCED SCORECARD 

Objetivos: 

Esta ação de formação tem como objetivo dar a conhecer os benefícios 

da implementação da ferramenta Balanced Scorecard, enquanto modelo 

para a execução estratégica da organização. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Quadros técnicos, médios e superiores de empresas, com 

responsabilidades diretas ou indiretas na gestão da organização. 

 

Programa: 

  Desenvolver a Estratégia 

Missão, Valores, Visão; Análise e Formulação da Estratégia 

 Planear a Estratégia 

Mapas Estratégicos; Indicadores; Metas; Iniciativas 

  Alinhar a Organização 

Unidades de Negócio; Colaboradores 

  Planear as Operações 

Abordagem por Processos; Orçamentação 

  Monitorizar e Aprender 

Revisão da Estratégia e Operações 

  Testar e Adaptar 

Análise da Rentabilidade; Correlações da Estratégia; Estratégias 

  Emergentes 
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GESTÃO DE COMPRAS 

Objetivos: 

Perceber a importância da Gestão Estratégica das Compras ao nível 

organizacional; Aumentar o benefício económico; Orientar de forma 

eficaz as tarefas para as Compras; Coordenar as atividades de Compra 

com os interesses e objetivos da organização. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Chefes de Compras, Responsáveis de Compras/ 

Aprovisionamentos e Logística. 

Programa: 

 Envolvente económica da Gestão de Compras 

  Gestão estratégica das Compras 

  Análise dos constrangimentos e complexidade das Compras 

  Fornecedores e estratégias de Compra e Negociação 

  Seleção e qualificação de fornecedores 

  Funcionamento e controlo do serviço de Compras 

  Gestão de Stocks 

  Os Recursos Humanos dos serviços de Compras 

  Casos práticos  
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GESTÃO DE STOCKS 

Objetivos: 

Auxílio na concretização de sistemas de gestão de stocks; Melhoria do 

nível de serviço e redução dos riscos de rutura ou de obsolescência. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Chefes de Compras, Responsáveis de Compras/ 

Aprovisionamentos e Logística. 

 

Programa: 

  Introdução e objetivos 

  Objetivos da gestão de stocks 

  Quantidade de encomenda e ciclo de encomenda 

  O conceito de nível de serviço 

  Métodos e Técnicas para gestão de stocks 

  Gestão de stocks versus flexibilidade versus stocks 
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GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivos: 

Perceber a importância da Gestão de Recursos Humanos no Contexto 

Organizacional e de Gestão; Compreender a necessidade do saber fazer 

relacional para o sucesso na função de Recursos Humanos. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Empresários, Gestores, Diretores e Técnicos Responsáveis ou 

intervenientes na gestão de Recursos Humanos. 

Programa: 

  Introdução à gestão estratégica de RH 

  Diagnóstico Organizacional 

  Política Planeamento Estratégico RH 

  Análise e descritivo de funções 

  Recrutamento e Seleção, Admissão, Acolhimento e Integração 

  Gestão da Formação 

  Gestão por Competências 

  Gestão do Desempenho e sistemas de Compensação 

  Gestão Administrativa 

  Auditoria Interna 
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PLANO DE MARKETING 

Objetivos: 

Identificar e analisar as necessidades para a elaboração e implementação 

de um plano de Marketing; Potenciar a estratégia de Marketing das 

organizações. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Brand Managers, Diretores de Marketing, Comerciais e Publicidade. 

Programa: 

 Elaborar um Plano de Marketing 

  O que é um plano de marketing 

  Necessidades de um plano de marketing 

  Instrumentos para a elaboração de um plano de marketing 

 . Elaboração e Operacionalização de um Plano de Marketing 

  Análise da situação catual – SWOT 

  Operacionalização do plano 

  Definição da estratégia de Marketing Mix de Mercado 

  Estabelecimento e concretização do plano de ação 

  Avaliação do plano 
13 
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FACEBOOK AO SERVIÇO DO MARKETING DA EMPRESA 

Objetivos: 

Conhecer todas as potencialidades, Características e Vantagens do 

Facebook e saber como as aplicar na Otimização das Campanhas de 

Marketing da sua Organização. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores/ Responsáveis de Comunicação, Diretores/ Responsáveis de 

Marketing, Gestores de Clientes/ Mercados, Responsáveis de Negócio, 

Gestores de Produtos/ Marcas, Consultores e Assessores de 

Comunicação e Técnicos de Comunicação/ Marketing. 

Programa: 

 As Redes Sociais - Criação e Evolução. 

 Perfis, Páginas e Grupos – as Características e Funções. 

 As Páginas de Fãs e Grupos – a Configuração, Personalização e 

Gestão. 

 A Criação de Conteúdos Personalizados. 

 Facebook Ads. 

 Público-Alvo. 

 Botões. 

 CPC & CPM. 
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MARKETING E PUBLICIDADE NA INTERNET 

Objetivos: 

Conhecer todas as potencialidades, Características e Vantagens do 

Aplicar as Best Practices do Marketing, Publicidade e Comunicação 

através da Internet. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores de Marketing, Gestores de Clientes e de Mercados, Gestores de 

Produtos e Marcas, Key Account Managers, Webmasters, Técnicos de 

Marketing e Diretores Comerciais/ de Vendas. 

Programa: 

 O Marketing na era digital 

 Ferramentas na Web  

 As novas formas de comunicar no espaço Web 

 Gestão da Marca na Internet 

  O mix de marketing na Internet 

 Os principais modelos de avaliação das ações de marketing na 

Internet 

 Análise de casos práticos 
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CAMPANHAS DE PUBLICIDADE NO GOOGLE 

Objetivos: 

Criar e otimizar uma Campanha de Publicidade no Google Adwords, 

potenciando o Desenvolvimento de Negócio através da Internet. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores de Marketing, Gestores de Clientes e de Mercados, Gestores de 

Produtos e Marcas, Key Account Managers, Webmasters, Técnicos de 

Marketing e Diretores Comerciais/ de Vendas. 

Programa: 

 As Vantagens do Marketing Online face ao Marketing Tradicional. 

 Os Motores de Pesquisa (SEM); O e-Mail Marketing. 

  O Patrocínio e Modalidades de Publicidade por Internet. 

 O posicionamento no Google 

 Publicidade no Google Adwords: Classes de Publicidade Online; 

Pontos Básicos da Publicidade CPC (Cost Per Click); O que é o 

Adwords? 

 Criação e Configuração de campanhas de publicidade no Google 

 Relatórios e Faturação 

 Seleção de Palavras-Chave: erros mais comuns. 

 O Texto do Anúncio. Exemplos 

 Estrutura da Conta 

 Seleção do Idioma (Línguas Oficiais e Estrangeiras) 

 Definição do Público-Objetivo 

 Incrementar o Tráfego 

 Otimização da Rede do Google. Como maximizar todas as 

Possibilidades 

 Otimização do Investimento. Normas e Regras a ter em conta. 

 Google Adsense para suportes publicitários 
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COMUNICAÇÃO INTERNA 

Objetivos: 

Conhecer os diferentes sistemas e modelos de Comunicação; Perceber a 

importância da Comunicação Interna na eficácia e eficiência 

organizacional; Aplicar diferentes técnicas de Comunicação; Saber 

implementar o sistema de Comunicação; Conhecer e aplicar os 

instrumentos de Comunicação; Conhecer as ferramentas de avaliação da 

eficácia do sistema. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Recursos Humanos, Responsáveis de 

Comunicação, outros Quadros de empresas. 

Programa: 

 Sistema de Comunicação Interna 

 Desenvolvimento e Implementação de um Sistema de Comunicação 

Interna 

 Influência da Comunicação Interna na Eficácia e Eficiência da 

Organização 

 Instrumentos da Comunicação Interna 

 Comunicação do Exterior para o Interior da Organização 

 Avaliação da Eficácia do Sistema 

 Casos Práticos 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Objetivos: 

Implementar com Eficácia o Plano de Comunicação e melhorar o 

Relacionamento com o Público-Alvo. 

.Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores/ Responsáveis de Comunicação, Diretores/ Responsáveis de 

Marketing, Gestores de Clientes/ Mercados, Gestores de Produtos/ 

Marcas e Técnicos de Comunicação/ Marketing. 

Programa: 

 1. O que é a Comunicação? - Evolução Conceptual e Desafios 

Atuais. 

 Comunicação de Marketing e Comunicação Corporativa: 

Comunicação de Produto; Comunicação de Marca; Comunicação 

sobre a Organização. 

 O plano de comunicação 

 Da estratégia global à estratégia de comunicação 

 As ferramentas da comunicação 

 Auditoria e diagnóstico de comunicação 

 Objetivos e alvos da comunicação 

 Estratégias de comunicação: planeamento operacional 

 Orçamento global e repartição pelo mix de comunicação 

 Implementação do plano de comunicação 

 Gestão e execução do plano de comunicação 

 Avaliação e controlo de resultados 

. 
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CONTABILIDADE 

Objetivos: 

Saber executar a Contabilidade de acordo com a estrutura contabilística 

de Portugal; Dominar a teoria e técnica dos impostos, bem como as 

operações fiscais portuguesas; Conhecer os aspetos mais importantes da 

Gestão Financeira portuguesa; Aplicar e interpretar os instrumentos da 

Gestão e Análise Financeiras; Utilizar o software de Contabilidade, 

Processamento de Salários e Contas Correntes. 

Duração: 

 30 Horas 

Destinatários: 

Profissionais da área da Contabilidade, que visem um aprofundamento 

de conhecimentos; Quadros administrativos e outros profissionais 

administrativos que pretendam obter conhecimentos complementares na 

área de Contabilidade e Gestão. 

Programa: 

  Princípios e conceitos contabilísticos do mercado financeiro 

português 

  Estrutura contabilística portuguesa 

  Implementação da harmonização contabilística internacional 

  Preços de transferência 

  Encargos, Receitas e Regularização de Cobranças do sistema fiscal 

português 

  Balanço e demonstrações financeiras 

  Fatores estratégicos relevantes para investir em Portugal 
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GESTÃO FINANCEIRA 

Objetivos: 

Saber executar a Contabilidade de acordo com a estrutura contabilística 

de Portugal; Dominar a teoria e técnica dos impostos, bem como as 

operações fiscais portuguesas; Conhecer os aspetos mais importantes da 

Gestão Financeira portuguesa; Aplicar e interpretar os instrumentos da 

Gestão e Análise Financeiras; Utilizar o software de Contabilidade, 

Processamento de Salários e Contas Correntes. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Profissionais da área da Contabilidade, que visem um aprofundamento 

de conhecimentos; Quadros administrativos e outros profissionais 

administrativos que pretendam obter conhecimentos complementares na 

área de Contabilidade e Gestão. 

Programa: 

 Princípios e conceitos contabilísticos do mercado financeiro 

português 

  Estrutura contabilística portuguesa 

  Implementação da harmonização contabilística internacional 

  Preços de transferência 

  Encargos, Receitas e Regularização de Cobranças do sistema fiscal 

português 

  Balanço e demonstrações financeiras 

  Fatores estratégicos relevantes para investir em Portugal 
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FISCALIDADE 

Objetivos: 

Conhecer a importância do sistema fiscal, as suas regras legais e 

obrigatórias e pressupostos da adoção e aplicação do IVA; Aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos e técnicas de Gestão Fiscal em 

contexto organizacional; Preparação da documentação Fiscal relativa aos 

Impostos sobre o Rendimento. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores, Diretores Financeiros, Quadros de Topo, Analistas Financeiros, 

Chefes de Contabilidade, Colaboradores dos serviços fiscais e 

Administrativos. 

Programa: 

 Sistema Fiscal português e Orçamento de Estado 

 O IVA 

 Aplicação do IRC nas operações 

 O IRS na empresa 
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FINANÇAS 

Objetivos: 

Conhecer e analisar a situação catual do regime fiscal português; 

Conhecer os impostos de tributação direta e indireta; Perceber o 

Processo de Reporting dos Prejuízos deduzidos aos Lucros Tributáveis; 

Identificar e analisar objetivos e critérios das demonstrações financeiras 

em Portugal; 

Adquirir informações acerca da legislação aduaneira de Portugal; 

Conhecer os sectores prioritários de investimento. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores de Recursos Humanos, Diretores financeiros, Analistas 

financeiros, Consultores fiscais, Responsáveis de contabilidade e novos 

colaboradores do departamento fiscal. 

Programa: 

 Conhecimento geral da fiscalidade em Portugal 

  Demonstrações financeiras da contabilidade portuguesa 

 Principais impostos portugueses, benefícios fiscais e obrigações 

declarativas 

 Leis de investimentos e incentivos fiscais 

 Legislação aduaneira de Portugal 

 Reporting de prejuízos 

 Sectores de investimentos 
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GESTÃO DE COBRANÇAS 

Objetivos: 

Conhecer as melhores estratégias e técnicas de Gestão de Cobranças; 

Aprender as abordagens comunicacionais a adotar de forma a alcançar 

uma maior eficácia na Gestão de Cobranças; Aprender a otimizar e 

rentabilizar a Gestão de Cobranças. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Técnicos comerciais e outros profissionais que necessitem de efetuar 

tarefas diárias no âmbito da gestão de cobranças. 

Programa: 

 Escuta ativa e compromisso de pagamento amigável 

 Estratégias e técnicas de negociação 

 Processo de cobranças 

 Ferramentas de cobrança 

 Organização e gestão das cobranças 
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NOVO SISTEMA CONTABILISTICO  

Objetivos: 

Conhecer o impacto fiscal e as principais implicações da adaptação do 

Sistema Normalização Contabilístico (SNC), em substituição do antigo 

Plano Oficial de Contas (POC); Conhecer os novos requisitos 

contabilísticos decorrentes da adoção do SNC; Perceber o risco existente 

da implementação do SNC.  

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Responsáveis Financeiros, Colaboradores do Departamento 

Financeiro, Auditores, Analistas Financeiros, Consultores, Assessores 

Financeiros e Administradores. 

Programa: 

  Enquadramento geral do tema 

  Estrutura conceptual do SNC 

  Modelos de demonstrações financeiras 

  O Novo Sistema de Contas 

  Ativos e passivos não financeiros 

  Normas relacionadas com os resultados 

  Outras normas 

  Impacto fiscal do Novo Sistema Contabilístico 
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71 

 

SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS 

Objetivos: 

Implementar um Sistema Integrado de Gestão (SIG); Desenvolver 

metodologias e critérios que assegurem a identificação e melhoria 

contínua dos processos da organização; Contribuir eficientemente para o 

desenvolvimento sustentado da organização. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Quadros técnicos, médios e superiores de empresas, com 

responsabilidades diretas ou indiretas no sistema de gestão da 

organização. 

Programa: 

 ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade; 

  ISO 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental; 

  OHSAS 18001:1999/ NP 4397:2001 – Sistemas de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho; 

 NP 4427:2004 – Sistemas de Gestão de RH; 

  Gestão por Processos; 

 Metodologia PDCA (Plan, Do, Check and Act); 

  Metodologias e Critérios para a AD da organização; 

  Etapas e Metodologias para a implementação do SIG; 

  Auditorias Internas: fases e tipos. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA 

QUALIDADE - IS0 9001:2008 

Objetivos: 

No final do curso, os participantes deverão: 

Compreender o que é um Sistema de Gestão da Qualidade e seus 

objetivos; 

Identificar e interpretar os requisitos definidos na norma ISO 9001:2008 e 

sua aplicação prática; 

Saber como implementar um Sistema de Gestão da Qualidade, segundo 

a norma ISO 9001:2008 e preparar o processo de certificação.  

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Gestores, Quadros Médios e Superiores e outros profissionais 

responsáveis pela implementação e Gestão de Sistemas da Qualidade. 
 

Programa: 

Conceitos Básicos da Qualidade 

Os princípios gerais de orientação das normas da série ISO 9000  

O vocabulário da Qualidade, de acordo com a ISO 9000 

O modelo da Gestão da Qualidade segundo a Norma ISO 9001 

Ciclo PDCA e a abordagem por processosDefinição e análise dos 

processosO mapa dos processosMelhoria dos processos 

Análise detalhada dos requisitos da norma NP EN ISO 9001Sistema de 

Gestão da QualidadeResponsabilidade da GestãoGestão de 

RecursosRealização do ProdutoMedição, Análise e Melhoria 

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade 

Metodologias para a Implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade 

O processo de certificação do SGQ 

A Auditoria como ferramenta de gestão 
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AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE 

Objetivos: 

Esta ação de formação tem como objetivo dar a conhecer os benefícios 

das Auditorias da Qualidade, atribuindo as competências e técnicas 

necessárias para uma eficaz condução de auditorias. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Quadros técnicos, médios e superiores de empresas, com 

responsabilidades diretas ou indiretas no sistema de gestão da qualidade 

da organização, que conheçam a Norma ISO 9001:2008. 

Programa: 

 NP EN 19011:2003: Linhas de orientação para auditorias de sistemas 

de estão da qualidade e/ou de gestão ambiental 

 Preparação da auditoria 

  Auditoria: Fases, Tipos e Técnicas de auditoria e Técnicas de 

comunicação 

 Pós Auditoria: Atividades de acompanhamento 

  Exercício prático: Auditoria real 
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GESTÃO POR PROCESSOS 

Objetivos: 

Conhecer o conceito subjacente à abordagem por processos; Identificar e 

mapear os processos; Otimizar os procedimentos inerentes às atividades 

dos processos. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Quadros técnicos, médios e superiores de empresas, com 

responsabilidades diretas ou indiretas no Sistema de Gestão da 

organização. 

Programa: 

  Abordagem por Processos – conceito NP EN ISO 9001:2008 

  Identificação, análise e descrição dos processos 

  Mapeamento e interação de processos 

  Processos e sua criação de valor 

  Monitorização e medição do desempenho dos processos 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Objetivos: 

 Compreender o conceito de Responsabilidade Social nas 

organizações 

 Compreender e interpretar a Norma SA 8000 

 Compreender e interpretar a Norma AA 1000 SES 

 Identificar os conceitos fundamentais sobre a Gestão Integrada de 

Responsabilidade Social 

 Conhecer e aplicar as melhores práticas de Responsabilidade Social 

nas 

 Empresas Portuguesas 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Quadros e Gestores de Topo, Consultores, Responsáveis e Técnicos de 

Recursos Humanos que queiram conhecer e aplicar as práticas de 

Responsabilidade Social nas Organizações que lideram. 

Programa: 

 Responsabilidade Social nas empresas: Princípios, declarações e 

códigos de conduta 

  Norma SA 8000: Princípios, elementos e requisitos 

  Interpretação da Norma SA 8000 no contexto das empresas 

portuguesas 

 Envolvimento dos Stakeholders: Norma AA 1000 SES 

  Análise de casos práticos 
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LEAN SIX SIGMA 

Objetivos: 

 Aplicar as principais técnicas do Lean Seis Sigma 

  Conhecer as vantagens da aplicação do Lean Seis Sigma no 

desempenho dos projetos 

  Conhecer as ferramentas de Qualidade e fases da metodologia 

DMAIC 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Responsáveis de Qualidade, Gestores de Processo, Engenheiros de 

Qualidade, Processo, Manutenção, Técnicos e Quadros de organizações. 

Programa: 

  Princípios e ferramentas Lean 

  Introdução ao Seis Sigma 

  Descrição da Metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, 

Improve and Control – Definição, Medição, Análise, Melhoria e 

Controlo) 

 Papel de cada projeto (Champions, Black Belts, Green Belts e White 

Belts) no Seis Sigma 

 Seleção de projetos Seis Sigma 

  Benefícios da implementação do Lean Seis Sigma 
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SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

Objetivos: 

Adquirir competências relativas à documentação e implementação do 

Sistema Gestão Ambiental (SGA); Preparar a aquisição da certificação 

ambiental para a organização. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Responsáveis e Gestores Ambientais, Quadros Médios e Superiores com 

responsabilidades na área ambiental e Técnicos ambientais. 

Programa: 

 Integrar o conceito de “ambiente” na estratégia da organização 

  Conformidades legais relativas aos Resíduos, Ar, Ruído e Água 

  Importância da legislação ambiental na implementação do SGA 

  Importância do SGA no contexto organizacional 

  Norma ISO 14001:2004 

  Construção e implementação do SGA 

  Gestão e acompanhamento do SGA 
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AUDITORIAS AMBIENTAIS 

Objetivos: 

Adquirir as técnicas e conhecimentos fundamentais acerca dos princípios 

e regulamentos das auditorias ambientais; Saber elaborar um plano de 

auditoria; Implementar corretamente os procedimentos e metodologias 

de uma auditoria interna. 

Duração: 

 30 Horas 

Destinatários: 

Responsáveis e Gestores Ambientais, Quadros Médios e Superiores com 

responsabilidades na área ambiental e Técnicos ambientais. 

Programa: 

 Introdução aos conceitos e princípios de auditoria ambiental 

  Conformidades legais relativas aos Resíduos, Ar, Ruído e Água 

  Importância da legislação ambiental na implementação dos 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e na elaboração de auditorias 

  Auditorias ambientais – abordagem da ISO 19011 

  Critérios de auditoria: Norma ISO 14001 e requisitos legais 

  Planeamento e implementação de uma auditoria 

  Elaboração do relatório de auditoria 

  Comunicação dos resultados de auditoria e questões finais 
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O MODELO DE EXCELÊNCIA EFQM 

Objetivos: 

No final do curso os participantes devem estar aptos a utilizar a 

metodologia de auto-avaliação segundo o modelo da EFQM que lhes 

permita definir objetivos de melhoria pertinentes e dinâmicos. 

Duração: 

 20 Horas 

Destinatários: 

Diretores, Responsáveis, Técnicos da Qualidade e outros profissionais que 

pretendam conhecer e ou implementar o EFQM . 

Programa: 

 O Modelo Europeu da Qualidade Total (EFQM)  

 O princípio do ciclo de melhoria contínua 

 Importância de Prémio de Excelência no quadro do 

desenvolvimento de uma política de Qualidade Total 

 Os diferentes critérios e a sua estrutura 

 Objetivo a atingir com a aplicação do modelo: a excelência a todos 

os níveis, a satisfação dos clientes internos e externos 

 O método de autoavaliação 

 Os princípios da autoavaliação e as diferentes etapas 

 Aplicação do método de autoavaliação 

 Os princípios da autoavaliação e as diferentes etapas 

 O sistema de cotação e a documentação associada 

 A procura do consenso e a “negociação do sentido” das cotações 

 O relatório de avaliação, o cálculo da nota global, a interpretação e 

a validação das notações 

 Utilizar os resultados para: Definir um perfil da organização e 

Construir um plano estratégico 

 As diferentes etapas da obtenção do prémio de excelência do 

Sistema Português da Qualidade 

 As condições de sucesso de um projeto de Qualidade Total 
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE 

SEGURANÇA : OHSAS 18001:2007 

Objetivos: 

No final da ação os participantes devem conhecer a metodologia e as 

etapas necessárias para a implementação de um Sistema de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho, preparando a certificação da empresa 

de acordo com a Norma OHSAS 18001:2007. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores, Responsáveis e Técnicos de Prevenção e em geral aos 

profissionais com competência em gestão da Segurança e Saúde no 

trabalho, em particular com um Sistema de Gestão baseada na Norma 

OHSAS 18001. 

 

Programa 

 O âmbito de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no 

Trabalho 

 Diagnóstico de Saúde e Segurança 

 Política de Saúde e Segurança 

 Planeamento:Identificação de Perigos e Avaliação de 

Riscos;Análise e Controlo de Riscos;Programa de Gestão de Saúde 

e Segurança;Requisitos Legais e outros requisitos 

 Implementação;Responsabilidade de Segurança;Formação, 

Sensibilização e Competência;Procedimentos de Consulta e 

Comunicação;Manual e Procedimentos de Segurança;Controlo 

Operacional;Preparação e resposta a emergências 

 Verificação e ações corretivas:Monitorização (Indicadores Pró-

ativos e Reativos);Investigação de Acidentes e 

Incidentes;Auditorias;Revisão pela Direção 

 O processo de Certificação 
 

 



 

81 

 

GESTÃO DE FORNECEDORES - ISO 9001 E ISO/TS16949 
 

 

Objetivos: 

Compreender a importância da Gestão de Fornecedores face aos 

requisitos das normas ISO 9001 e ISO/TS 16949, aprender a estabelecer 

critérios e métodos para a seleção, avaliação e desenvolvimento de 

fornecedores 

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Diretores, Quadros Médios e Superiores, Técnicos e outros profissionais 

envolvidos na avaliação do desempenho da qualidade. 

Programa: 

 Requisitos dos sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001 e ISO/TS 

16949) 

 Importância da gestão de compras 

 Comércio eletrónico 

 Relacionamento com fornecedores 

 Definição de requisitos e comunicação aos fornecedores 

 Critérios de avaliação e qualificação de fornecedores 

 Critérios de reavaliação e acompanhamento 

 Desenvolvimento de fornecedores 

 Auditorias a fornecedores 
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GESTÃO E TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

Objetivos: 

No final da ação os participantes deverão saber identificar os perfis dos 

clientes que reclamam e as suas necessidades; utilizar as estratégias e 

técnicas fundamentais à melhoria do processo de atendimento, gestão e 

tratamento de reclamações tendo em vista a total satisfação e fidelização 

dos clientes.  

Duração: 

20h 

Destinatários: 

Colaboradores com funções nas áreas de serviço de apoio a Clientes, 

serviço de assistência técnica, telecomunicações, comercial, qualidade, 

serviço pós-venda, bem como outros profissionais envolvidos no 

processo de reclamações de clientes. 
 

Programa: 

 Conceitos relacionados com a Comunicação, Cliente Interno e 

Cliente Externo - Fatores Comportamentais 

 O enquadramento das reclamações com a norma NP EN 9001:2008 

 A ISO 10002:2004 Gestão da Qualidade – Satisfação do cliente - 

Linhas de orientação para o tratamento de reclamações  

 Conceito de Não Conformidade 

 A avaliação da Satisfação dos clientes 

 Objetivos e indicadores de desempenho dos processos 

 A reclamação como uma oportunidade de melhoria  

 Causas da reclamação – Prevenção 

 Reações à reclamação – Reparação 

 Obstáculos e requisitos para uma política de reclamações eficaz 

 Processo de tratamento de reclamações 

 Regras para o tratamento das reclamações e comunicação ao 

cliente 

 Organização do serviço de reclamações 
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MICROSOFT WORD 

Objetivos: 

Conhecer as funcionalidades do Word e dominar as técnicas de 

processamento de texto em computadores. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Todos os profissionais que façam o uso diário de Documentos Word. 

Programa: 

  Introdução às funcionalidades do programa 

  Operações com documentos 

  Correção automática, formas automáticas e texto automático 

  Efetuar notas de rodapé 

  Formatações de texto e parágrafos 

  Tabelas 

  Formatação de documentos 

 Paginação e impressão 
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MICROSOFT EXCEL 

Objetivos: 

Dotar os formandos com os conhecimentos básicos sobre as 

funcionalidades básicas do Excel; Dotar os formandos com o programa 

Excel de forma a criar e manusear ferramentas úteis para o seu dia-a-dia; 

Dotar os formandos nas potencialidades das aplicações de cálculo e 

manipulação de dados Excel. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissionais que necessitem de aperfeiçoar os seus conhecimentos de 

Excel. 

Programa: 

 Apresentação do Excel 

  Folha de Cálculo 

  Formatação 

  Utilização de Fórmulas e Funções 

  Elaboração de Gráficos 

  Procedimentos de impressão 
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MICROSOFT POWERPOINT 

Objetivos: 

Adquirir novos conhecimentos acerca das funcionalidades do PowerPoint 

no sentido de construir apresentações apelativas e de qualidade. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissionais que necessitem de aperfeiçoar os seus conhecimentos de 

PowerPoint. 

Programa: 

 Como aceder ao PowerPoint 

  Iniciação ao PowerPoint 

  Criar e estruturar a apresentação 

  Operações sobre texto e objetos 

  Animação das apresentações 

  Ligação com outras ferramentas do Office 

  Modos de apresentação de diapositivos 
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MICROSOFT ACESS 

Objetivos: 

Conhecimento e utilização das funcionalidades disponíveis no Access e 

que permitem a criação de bases de dados estruturadas e otimizadas. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissionais que necessitem de aperfeiçoar os seus conhecimentos de 

Access. 

Programa: 

  Conceitos Básicos 

  Estruturação e criação de tabelas 

  Consultas 

  Macros 

  Comandos Especiais 

  Utilitários 

  Controlo de acessos 

  Ligações e Importações de dados 

  Formulários 

  Relatórios 

  Projeto final  
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MICROSOFT OUTLOOK 

Objetivos: 

Conhecer o conceito e vantagens do Outlook; Organizar uma agenda 

pessoal, agendar tarefas e personalizar o calendário; Ler e enviar o 

correio eletrónico, trabalhar com compromissos e reuniões e utilizar de 

forma ativa os contactos. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Todos os profissionais que têm a necessidade diária de agendar tarefas, 

organizar e marcar reuniões, compromissos pessoais e profissionais. 

Programa: 

 Principais características e noções gerais 

  Iniciar e desligar em segurança o Outlook 

  Visualizar e responder a mensagens 

  Criar uma assinatura pessoal e personalizada 

  Utilizar e manipular o livro de endereços 

  Fazer uma gestão correta e eficaz das pastas 

  Criar e gerir notas 

  Efetuar uma gestão do calendário 

  Criar e configurar tarefas 

  Criar grupos, atalhos e configurar a barra Outlook 
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92 

 

INGLÊS I 

Objetivos 

Este curso pretende dar a todos aqueles que tem poucos ou nenhuns 

conhecimentos nesta língua, os conhecimentos básicos, ou seja, dotá-los 

com conhecimentos que lhes permitirá terem uma conversa, produzir e 

interpretar enunciados simples. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

É destinado a todos os que necessitem de comunicar neste idioma, por 

motivos de carácter pessoal ou profissional.   

Programa: 

 Produzir enunciados orais ou escritos em língua inglesa simples; 

 Estabelecer comunicação em língua inglesa sobre assuntos do 

quotidiano; 

 Ler e interpretar pequenos textos em língua inglesa. 
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INGLÊS II 

Objetivos 

Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos que 

permitam comunicar corretamente em Inglês, dominando as regras 

básicas de conversação, as estruturas gramaticais e utilizando de forma 

adequada o vocabulário da língua inglesa.  

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Marketing, Comerciais, Administradores, 

Técnicos de Comunicação e outros profissionais que queiram aprofundar 

os seus conhecimentos acerca da Língua Inglesa. 

Programa: 

 Produzir enunciados orais ou escritos em língua inglesa utilizando o 

vocabulário adequado a diferentes situações; 

 Estabelecer comunicação em língua inglesa sobre assuntos diversos; 

 Ler e interpretar textos de extensão e complexidade intermédia em 

língua inglesa. 
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INGLÊS III 

Objetivos 

Este curso pretende dotar os participantes dos conhecimentos que 

permitam comunicar fluentemente em Inglês, dominando as regras de 

conversação, as estruturas gramaticais e utilizando da melhor forma o 

vocabulário da língua inglesa.  

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Marketing, Comerciais, Administradores, 

Técnicos de Comunicação e outros profissionais que queiram aprofundar 

os seus conhecimentos acerca da Língua Inglesa. 

Programa: 

 Produzir enunciados orais ou escritos em língua inglesa utilizando o 

vocabulário adequado a diferentes situações; 

 Estabelecer fluentemente comunicação em língua inglesa sobre 

assuntos diversos; 

 Ler e interpretar textos de extensão e complexidade avançada em 

língua inglesa.  
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FRANCÊS 

Objetivos: 

Adquirir e aperfeiçoar competências escritas e orais na Língua Francesa, 

úteis em contexto organizacional. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Marketing, Comerciais, Administradores, 

Técnicos de Comunicação e outros profissionais que queiram aprofundar 

os seus conhecimentos acerca da Língua Francesa. 

Programa: 

 Noções gramaticais de Francês 

  Expressões da Negação, da Causa e da Condição 

  Os Meios de Comunicação Social em geral, imprensa escrita, rádio 

e televisão 

  Como efetuar apresentações e intervenções em público, em 

Francês 

  Saber falar de questões de Trabalho, Política da Empresa, Atividade 

e 

 Organização 

 Casos Práticos 
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ESPANHOL 

Objetivos: 

Adquirir e aperfeiçoar competências escritas e orais na Língua Espanhola, 

úteis em contexto organizacional. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores Gerais, Diretores de Marketing, Comerciais, Administradores, 

Técnicos de Comunicação e outros profissionais que queiram aprofundar 

os seus conhecimentos acerca da Língua Espanhola. 

Programa: 

 Noções gramaticais de Espanhol 

 Comunicação em contexto organizacional 

  Como efetuar apresentações e intervenções em público, em 

Espanhol 

  Saber conduzir reuniões em Espanhol 

  Discussão acerca dos Negócios e Trabalho entre Portugal e 

Espanha 
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TÉCNICAS DE SECRETARIADO 

Objetivos: 

Conhecer as exigências e obrigações inerentes à função; Conhecer o 

perfil do profissional de secretariado e as tarefas a desempenhar; Adquirir 

métodos de organização e gestão do tempo; Planificar a organização de 

uma reunião e de eventos; Adquirir e aprofundar técnicas de 

comunicação e atendimento. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Profissionais de secretariado e funcionários de apoio administrativo que 

desempenhem ou venham a desempenhar a função e pretendam 

desenvolverem e reforçar as suas competências técnicas. 

Programa: 

 Deveres e Obrigações da função de Secretariado 

  A importância da imagem que se transmite 

  Adotar métodos de organização eficaz em Secretariado 

  Reunir, tratar e transmitir a informação oral e escrita 

  Organizar e gerir o arquivo com eficácia 

  Telefonar com eficácia 

  Colaborar na preparação e seguimento de reuniões 
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ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA 

Objetivos: 

Desempenhar um atendimento de excelência de modo a garantir o 

sucesso junto dos atuais e potenciais clientes; Adquirir técnicas 

excecionais de atendimento presencial e telefónico. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Profissionais das seguintes áreas: Atendimento Geral, Comercial, 

Marketing, Receção, Apoio ao Cliente e Tratamento de Reclamações. 

Outros profissionais que desempenhem funções no âmbito do 

atendimento aos clientes. 

Programa: 

 Conceitos de Atendimento e Qualidade no Serviço 

  Atitudes e Comportamentos chave no Atendimento 

  Gestão da Imagem Pessoal e Profissional no Atendimento 

  Importância da Comunicação com o Cliente 

  Atendimento Estratégico de Fidelização e Satisfação dos Clientes 

  Atendimento Presencial e Telefónico 

  Tratamento e Prevenção de Reclamações 
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ATENDIMENTO TELEFÓNICO 

Objetivos: 

Reconhecer o Contributo Essencial do Atendimento Telefónico para a 

Imagem da Organização; - Aprender a utilizar Palavras Chave que 

favoreçam a Comunicação ao Telefone;  Identificar as necessidades do 

Cliente, oferecendo Soluções Adequadas; - Aprender Técnicas de 

Argumentação e Negociação a utilizar perante um Cliente insatisfeito. 

. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Rececionistas/ Telefonistas, Colaboradores dos Departamentos de 

Assistência a Clientes, Comercial e Administrativo e Secretárias.. 

Programa: 

 O atendimento telefónico e o seu impato na imagem da 

organização 

 Os elementos chave do atendimento telefónico 

 As responsabilidades do Operador de Telefone 

 As fases do atendimento telefónica 

 Técnicas de atendimento telefónico 

 A apresentação de produtos e serviços por telefone 
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GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO  

Objetivos: 

Adotar de um sistema de organização de documentos e identificação das 

suas principais características e funcionalidades. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores Administrativos, Responsáveis de Arquivo, Responsáveis de 

Gestão de Documentos, Técnicos Administrativos e outros profissionais 

ligados à área em questão. 

Programa: 

 Enquadramento dos conceitos de Gestão Documental e de Arquivo 

de Documentação; 

  Organização de Documentos; 

  Plano de classificação de Arquivo; 

  Acesso e Armazenamento/ Conservação, Eliminação e Seleção 

 Documental; 

 Gestão do Correio Eletrónico; 

  Gestão de Arquivos Eletrónicos; 

  Adoção de um Sistema de Gestão de Documentos. 
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PROTOCOLO EMPRESARIAL 

Objetivos: 

Organizar com Eficácia Eventos Profissionais, Catos Públicos, Reuniões, 

Almoços de Negócios, Convenções, Conferências; Aplicar o Protocolo na 

correspondência, convites, cartões de visita...; Atuar de forma adequada 

em cada situação; Dominar as Regras Protocolares a nível empresarial. 

 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Gestores, Responsáveis de Relações Públicas, Responsáveis de 

Comunicação, Responsáveis de Organização de Eventos, Secretárias e 

Assistentes de Direção. 

Programa: 

 Importância do Protocolo para a projeção de uma Imagem Positiva. 

 Estruturação, Desenvolvimento e Implementação do Ciclo de 

Planeamento de um Evento. 

 Programas de Trabalho: - Lista de Convidados e Mailings; - 

Convites e Trajes; - Precedências e Ordenamento de Pessoas e 

Bandeiras;  Presença de Altas Entidades Públicas em Eventos 

Empresariais;  Acompanhamento de Seminários, Congressos e 

Reuniões Internacionais;  Mesas de Presidência. Ordem de 

Intervenções. Cenário e Imagem.  

 Programas Sociais: Planos de Sala e de Mesa; Presidências à 

Francesa e à Inglesa;  Indicação do lugar aos Convidados; - 

Ementas. 
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PROTOCOLO E IMAGEM 

Objetivos: 

Reconhecer a importância do protocolo como ferramenta da 

comunicação; 

Aprofundar conhecimentos a nível de protocolo e etiqueta para melhorar 

a forma de estar em público; Aplicar competências comunicacionais e de 

tratamento, determinantes na construção de uma boa imagem pessoal e 

profissional. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Profissionais das áreas de Relações Públicas, Comunicação Social, 

Publicidade, Marketing, Comercial, Recursos Humanos, Assistentes e 

Assessores de Administração. 

Programa: 

  Cidadania 

  Assertividade 

  Pontualidade 

  Importância do Protocolo 

  Etiqueta profissional 

  Atendimento e Linguagem verbal e não verbal 

  Gestão da correspondência 

  Preparação e organização de atos empresariais 

  Noções de Marketing Pessoal 
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RECURSOS HUMANOS (Legislação laboral) 

Objetivos: 

Conhecer a legislação laboral aplicável; Compreender as questões de 

contratação de trabalhadores nacionais e estrangeiros; Ter conhecimento 

do sistema de recompensas e de remunerações vigente; Saber como 

lidar com o absentismo laboral de acordo com a legislação laboral; 

Dominar os princípios do sistema de segurança social. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Empresários, colaboradores de Departamento de RH, e colaboradores 

com responsabilidades a nível de gestão de pessoal. 

Programa: 

 Conhecimento e análise da relação jurídico-laboral 

  Contrato de Trabalho 

  Mobilidade dos trabalhadores 

  Vicissitudes contratuais de trabalhadores estrangeiros não 

residentes 

  Duração e Cessação do Contrato de Trabalho 

  Absentismo Laboral na Legislação Laboral 

  Sistema de Remunerações e Recompensas 

  Segurança Social portuguesa 

  Direitos dos trabalhadores (igualdade e não discriminação) 
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TÉCNICAS DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO 

Objetivos: 

Desenvolvimento de competências funcionais e aquisição de ferramentas 

práticas úteis para o processo de recrutamento e seleção de 

colaboradores nas organizações. 

Duração: 

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores de Recursos Humanos, Responsáveis de Seleção de Pessoal e 

Técnicos de Recursos Humanos. 

Programa: 

  O processo de seleção com base no mapa de competências 

  Elaboração do perfil de exigências 

  Principais fontes de recrutamento 

  A conceção do anúncio eficaz 

  A pré-seleção de candidaturas 

  Testes e provas de seleção de pessoal 

  Entrevista de seleção 

  Análise e interpretação da informação e a tomada de decisão 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Objetivos: 

Desenvolver e avaliar a importância de um processo de avaliação de 

desempenho para o aumento da Qualidade, Competitividade e 

Produtividade nas Empresas. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Técnicos de Recursos Humanos, Chefes de Equipa, Diretores 

de Departamento, Responsáveis de Formação e do Departamento de 

Pessoal e Administrativo. 

Programa: 

 Definição e importância da AD 

  Objetivos e princípios da AD 

  Papel da AD na Gestão de RH 

  Aplicações da AD 

  Alvos e Fontes de AD (vantagens e desvantagens) 

  Técnicas e Instrumentos de AD 

  Ciclo de AD 

  Fatores críticos e erros da AD 
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GESTÃO DA FORMAÇÃO 

Objetivos: 

Contribuir para o desenvolvimento dos atores organizacionais em 

formação profissional; Compreender a formação enquanto fator 

determinante para o crescimento e competitividade organizacional. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores/ Responsáveis de Formação, Diretores e Técnicos de Recursos 

Humanos, Gestores, Técnicos e Consultores de Formação. 

Programa: 

  A Gestão Estratégica dos Recursos Humanos 

  A Gestão integrada na formação 

  O Diagnóstico de Necessidades de Formação 

  Conceção e Planeamento da Formação 

  Organização e Desenvolvimento da Formação 

  Acompanhamento e Avaliação 
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GESTÃO DE CARREIRAS 

Objetivos: 

Identificar os determinantes e as fases da implementação de um plano de 

carreira, dotar os formandos com as ferramentas necessárias para a 

gestão das suas próprias carreiras e desenvolvimento do seu potencial. 

Duração: 

30 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Técnicos de Recursos Humanos, Diretores e chefias 

responsáveis pela gestão de equipas; Profissionais com experiência na 

gestão de pessoas, que pretendam iniciar uma nova profissão ou gerir as 

suas competências ao longo da sua carreira. 

Programa: 

  Importância e análise do conceito de carreira profissional 

  Sistema de gestão de carreiras 

  Consequências da avaliação do potencial individual na gestão de 

carreiras 

  Considerações antes e durante a implementação de um plano de 

carreira 

  Formação para sustentar os planos de carreira e respetivo 

acompanhamento 

 Identificação de novos talentos 

  Adquirir êxito na implementação de planos de carreira 
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ANÁLISE E DESCRITIVO DE FUNÇÕES 

Objetivos: 

Ter conhecimento das principais técnicas de análise, descrição e 

qualificação de funções/postos de trabalho; Perceber os métodos de 

descrição de funções e de grelhas de análise e qualificação das mesmas. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Técnicos de Recursos Humanos, Responsáveis de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal. 

Programa: 

 Objetivos e descrição de funções 

  Diferentes parâmetros da descrição de uma função 

  Métodos de descrição de funções 

  Ter conhecimento do método de qualificação de pontos por fator 
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SISTEMAS DE RECOMPENSAS E REMUNERAÇÕES 

Objetivos: 

Implementar metodologias eficazes de um Sistema de Recompensas e 

Remunerações e testar a sua eficácia. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Técnicos de Recursos Humanos, Quadros Superiores, 

Diretores Gerais e Financeiros. 

Programa: 

 Objetivos, conceptualização e componentes de um SR 

  As Recompensas dentro de um Modelo Integrado de Gestão de RH 

  Recompensas Intrínsecas e Extrínsecas 

  Princípios Gerais de um Sistema Remuneratório 

  Sistemas Remuneratórios baseados no desempenho 

  Construção de uma estrutura salarial 

  Incentivos salariais 

  Benefícios 

  Testes à eficácia do SR 

  Política de sigilo e transparência salarial 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivos: 

Adquirir e aprofundar os conhecimentos acerca da legislação e 

procedimentos no que respeita à gestão administrativa de pessoal. 

Duração:  

30 Horas 

Destinatários: 

Responsáveis Administrativos, Diretores de Recursos Humanos, 

Administrativos de Pessoal, Quadros Técnicos, Colaboradores do Serviço 

de Pessoal, Diretores Executivos com funções administrativas. 

Programa: 

 Enquadramento e legislação na Gestão Administrativa de Pessoal 

  Contrato de Trabalho 

  Cessação do Contrato de Trabalho 

  Segurança Social e Processamento Salarial 

  Contratações Coletivas 

  Formação Profissional 

  Absentismo Laboral 

  Indicadores de Gestão Administrativa de Pessoal 
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GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

Objetivos: 

Construir, implementar e manter um sistema de gestão por 

competências. 

Duração:  

20 Horas 

Destinatários: 

Diretores e Responsáveis de Recursos Humanos e Técnicos de Recursos 

Humanos que queiram adquirir e aprofundar as suas competências. 

Programa: 

 O conceito e tipos de competências 

  Modelos de gestão de competências 

  Benefícios da gestão de competências 

  Construir e analisar uma matriz de competências 

  Implementar, transmitir e manter um sistema de gestão por 

competências 

 Construir um sistema de avaliação de desempenho profissional 

  Formação Profissional 

 Associar competências e remuneração 

 


