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E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...A Academia Qualidade, Segurança, Energia e 
Ambiente pretende assumir no mercado uma postu-
ra de diferenciação capaz de preencher a formação 
das áreas a que se propõe.  Esta Academia abrange, 
essencialmente, áreas direcionadas para a empresa 
e para a indústria compreendendo toda a área da 
qualidade e da segurança de pessoas, bens e servi-
ços, assim como as áreas da energia e do ambiente. 
Sendo uma das Academias com um maior número 
de reconhecimentos  certifica es e homolo a es  
permite a qualifica o e ou a certifica o de pesso-
as, melhorando assim as competências e performan-
ce dos quadros das empresas e indústria. Pretende-
mos ser a primeira escolha das empresas e indústria, 
nas áreas de Segurança e Higiene no Trabalho, 
Eletricidade e Energia, Ambiente e Qualidade, com 
uma equipa de peritos especializados que contri-
buem em larga escala para o desenvolvimento eco-
nómico e aumento da competividade das empresas 
e indústria. 
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E-LEARNING

Atendimento ao Público e Relacionamento

Interpessoal
O curso destina-se a pro ssionais cuja atividade 
está relacionada com atendimento ao público e a 
todas as pessoas que tenham interesse em desen-
volver/aprofundar competências na área temática 
do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, para assim desenvolver conhecimentos 
sobre a procura contínua da qualidade no atendimento ao 
público e relacionamento interpessoal.

CLIQUE
AQUI! 15h

Liderança e Gestão de Conflitos
O curso destina-se a empresários, dirigentes e 
quadros superiores de empresas ou outras organi-
zaç es que pretendam desenvolver as suas 
competências em gestão de equipas.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de sensibilizar para diferentes 
estratégias e técnicas de liderança e gestão de con itos

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Gestão de Conflitos O curso destina-se maioritariamente a empresários, 
dirigentes e quadros superiores de empresas ou 
outras organizaç es que pretendam desenvolver as 
suas competências em gestão de con itos.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de sensibilizar para diferentes 
estratégias e técnicas de gestão de con itos.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Gestão do Tempo, Stress e Conflitos
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área para compreender e gerir proativamente o 
tempo, o stress e os con itos.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL

ONLINE

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS
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E-LEARNING

Gestão do Tempo e do Stress O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área para compreender e gerir proativamente o 
tempo e o stress, de forma a aumentar o bem-estar no 
trabalho e na pessoal, a sa de e os tempos livres.

CLIQUE
AQUI! 12h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Gestão do tempo Este curso destina-se a: 
- Administradores gerais;
- Diretores de departamento;
- estores e responsáveis de área de consultores
- Público em geral.

O curso estão do empo pretende que o formando 
adquira competências necessárias para melhorar a sua 
gestão de tempo.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Search Inside Yourself - Inteligencia

Emocional e Mindfulness
Este curso destina-se a:
- embros de direção
- íderes e executivos sénior 
- ovos líderes/gestores
- Colaboradores
- Recém-licenciados

O programa S  ajuda a desenvolver competências 
emocionais através das práticas de mindfulness, poten-
ciando um maior bem-estar e satisfação geral, permitindo 
um desempenho máximo, uma melhor colaboração e 
uma liderança mais e caz.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Curso Prático de Coaching Esta formação destina-se a Professores, Formado-
res, íderes, estores, Pro ssionais ligados à gestão 
de Recursos umanos, Educadores, Psicólogos, 
Sociólogos, Assistentes Sociais, erapeutas, 

édicos, Enfermeiros e pessoas que pretendem 
investor no seu desenvolvimento pessoal, de outros 
e da organização onde se integram, realizando e 
promovendo mudanças e cazes.

Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-
dos de conhecimentos e técnicas que os ajudem a de nir 
o seu caminho para o futuro e a melhorar a sua qualidade 
de vida, mediante um maior autoconhecimento e autova-
lorização. Pretende ainda, do mesmo modo, dotar os 
participantes a utilizarem estes conhecimentos e técnicas 
para a promoção de outros.

CLIQUE
AQUI! 32h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Gestão da Incerteza e do Stress para

Pr fi i nai  P
Este curso destina-se a:
- Gestor (representante máximo de uma empresa
ou departamento, CEO ou Gestor de Recursos 
Humanos) e seus colaboradores.o nal da formação, os formandos devem ter adquirido 

conhecimentos e competências teóricopráticas que os 
auxiliem a melhor regular as suas emoç es e o stress 
negativo com que se deparam no seu quotidiano. Devem 
ainda conseguir colocar em prática estratégias promoto-
ras de bem-estar e de redução imediata da ansiedade, 
bem como identi car com segurança valências disponí-
veis e ajustadas em caso de necessidade.

CLIQUE
AQUI! 16h

ONLINE

ONLINE

Avaliação Psicológica nos Procedimentos

Concursais Este curso destina-se a psicólogos que exerçam ou 
que pretendam vir a exercer atividade em contextos 
de recrutamento, seleção e avaliação de pessoas.

Esta formação tem como objetivo nal dotar os partici-
pantes de competências-chave para a realização de 
processos de recrutamento e seleção a nível dos procedi-
mentos concursais.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Técnico Auxiliar de Educação Infantil

e Babysitting

Este curso destina-se a todos os pro ssionais em 
exercício de funç es na área do curso e a todos 
aqueles que estejam interessados em desenvolver 
as suas competências nesta área de formação.Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-

dos de conhecimentos teórico-práticos que lhes permi-
tam exercer atividade como auxiliares de educação 
infantil e bab sitting.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Técnico Auxiliar de Saúde e Geriatria Este curso destina-se a todas as pessoas que 
possuam o 9.º ano de escolaridade e que preten-
dam desempenhar funç es em instituiç es como 
hospitais, clínicas, lares, centros e unidades de 
saúde

Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-
dos de conhecimentos teórico-práticos sobre a forma de 
atuar relativamente aos idosos e pessoas com necessida-
des especí cas de sa de.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING
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E-LEARNING

Atitudes, Comportamentos e Satisfação

no Trabalho
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente gestores, 
empresários, gestores de recursos humanos e 
público em geral.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar estratégias de reforço das suas atitudes, 
comportamentos e satisfação no trabalho.

CLIQUE
AQUI! 10h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

la rad re  Efica e Esta formação destina-se a  
- Gestores de empresas; 
- Responsáveis de departamentos
- Formadores e professores que pretendam adquirir 
ferramentas de sucesso na área das apresentaç es.

O presente curso pretende desenvolver nos formandos 
competências teórico-práticas que lhes permitam tornar-
-se colaboradores mais e cazes.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Competências de Comunicação e

Relacionamento Interpessoal O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, de modo a aplicar técnicas práticas potencia-
doras da melhoria da comunicação e das relaç es 
interpessoais.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Escrita Criativa

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de sensibilizar para a utiliza-
ção de metodologias e ferramentas suscetíveis de 
estimular a leitura e a escrita e desenvolver a capacidade 
criativa.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Ferramentas de Coaching
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente na exploração 
de recursos e de técnicas de coaching com vista à 
sua aplicação ao nível pessoal e/ou pro ssional.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, para desenvolver processos de coaching em 
diferentes contextos da vida pessoal e/ou pro ssional, 
capazes de potenciar a sua performance individual ou da 
sua equipa.

CLIQUE
AQUI! 20h

Formação para a Cidadania

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, permitindo o desenvolvimento de capacida-
des de identi cação, re exão e avaliação dos valores 
pessoais/sociais e o reconhecimento de que estes 
valores in uenciam a forma de pensar e agir.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Gestão de Voluntariado
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área que permitam planear, organizar e promover 
programas de voluntariado de forma autónoma e e caz.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Gestão de Competências com Programação

e r ling ica P
O curso destina-se a:
- Gestores e Quadros de Empresas;
- Colaboradores que desejem aumentar o seu 
desempenho;
- Atletas;
- Terapeutas;
- Formadores
- Professores
- Pro ssionais da área da sa de
- odos aqueles que desejem, pessoal ou pro ssio-
nalmente, triunfar em toda a sua vida.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de sensibilizar para a utiliza-
ção de metodologias e ferramentas suscetíveis de 
estimular a leitura e a escrita e desenvolver a capacidade 
criativa.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Inteligência Competitiva

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, de modo a implementar estratégias e cazes 
que maximizem a tomada de decisão e a inteligência 
competitiva nas organizaç es.

CLIQUE
AQUI! 20h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Introdução ao Coaching com PNL
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área para assim melhorar a sua qualidade de vida, 
compreendendo as suas emoç es e comportamentos, 
potenciando a sua gestão emocional.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Liderança e Gestão de Equipas

à Distância Esta formação destina-se para estores, Empresá-
rios, Gestores de Recursos Humanos, diretores 
gerais e publico em geral interessado em matérias 
de liderança.

O curso iderança e estão de Equipas à Distância 
pretende dotar os formandos de competências teórico-
-práticas que lhes permitam liderar e cazmente equipas 
à distância.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Liderança de Excelência
Esta formação destina-se a todo o p blico em geral, 
nomeadamente:
- Empresários; 
- Gerentes; 
- Responsáveis de equipas  
- Professores  
- Formadores  
- Consultores.

O curso visa dotar os formandos de ferramentas de 
intervenção que contribuam para o desenvolvimento de 
uma atitude de liderança.

CLIQUE
AQUI! 24h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Liderança e Gestão de Conflitos em

Contexto Escolar
Este curso destina-se a: 
- Professores
- Formadores
- Todas as pessoas interessadas nesta temática.

O curso iderança e estão de Con itos em Contexto 
Escolar pretende desenvolver nos formandos competên-
cias teórico-práticas que lhes permitam realizar uma 
liderança adequada em contexto escolar.

CLIQUE
AQUI! 15h

Liderança e Gestão de Equipas Esta formação destina-se a
- Gestores; 
- Empresários;
- Gestores de Recursos Humanos;
- Diretores Gerais;
- Púlico em geral interessado em matérias de
liderança.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de melhorar a performance e 
e cácia da equipa de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

Mapas mentais. Aprender a estruturar

ideias O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam a elaboração de mapas mentais numa 
vertente pessoal e pro ssional.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Mobbing - Assédio moral no trabalho

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, de modo a identi car os sinais de alerta, os 
tipos de assédio que podem ser exercidos, as quest es 
legais, as consequências e aplicar estratégias de preven-
ção do assédio moral no local de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Motivação de Pessoas e Equipas Esta formação destina-se a
- Gestores;
- Empresários;
- Gestores de Recursos Humanos;
- Diretores gerais;
- P blico em geral interessado em motivação no 
trabalho.

Este curso pretende dotar os formandos de competên-
cias teórico-práticas que lhes permitam motivar 
e cazmente pessoas e equipas.

CLIQUE
AQUI! 15h

Este curso destina-se a:
- Todas as pessoas que actuem em contexto de
trabalho em equipa e que pretendam optimizar o
seu desempenho nas equipas em que estão 
inseridas.

Trabalho em Equipa

Conhecer as características e os aspectos fulcrais para o 
sucesso do trabalho em equipa.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Técnicas de Apresentação e Comunicação

em Público O curso destina-se a pro ssionais que se encon-
trem em situação de desemprego e pretendam 
adquirir conhecimentos nesta temática.

O curso visa a aquisição de conhecimentos sobre um 
conjunto de técnicas de comunicação que permita obter 
sucesso nas apresentaç es em p blico.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Técnicas de comunicação assertiva

O curso destina-se a todas a pessoas que preten-
dam adquirir conhecimentos nesta área temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que potenciem uma gestão e caz da forma de 
comunicar.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Técnicas de Procura Ativa de Emprego

O curso destina-se a pro ssionais que se encon-
trem em situação de desemprego e pretendam 
adquirir conhecimentos nesta temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, para assim melhorar as técnicas de procura 
ativa de emprego.

CLIQUE
AQUI! 10h

ONLINE

ONLINE

Violência Doméstica
O curso destina-se a pro ssionais que se encon-
trem em situação de desemprego e pretendam 
adquirir conhecimentos nesta temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área relacionadas com a identi cação de casos de 
violência doméstica.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Curso Prático de Falar em Público e

Comunicar com Impacto O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de conhecimentos sobre um 
conjunto de técnicas de comunicação que permitam 
obter sucesso nas apresentaç es em p blico.

CLIQUE
AQUI! 18h

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

Inteligência Emocional e Gestão de Conflitos

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam otimizar a capacidade de gerir e lidar 
melhor com as próprias emoç es e as dos outros, promo-
vendo uma melhor gestão de con itos.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL
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PRESENCIAL

Liderança, Motivação e Gestão de Equipas

O curso destina-se a empresários, dirigentes e 
quadros superiores de empresas ou outras organi-
zaç es que pretendam desenvolver as suas 
competências em liderança, motivação e gestão de 
equipas.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de sensibilizar para diferentes 
estratégias e técnicas de liderança, motivação e gestão 
de equipas.

CLIQUE
AQUI! 24h

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Gestão de Conflitos-Empresas
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área que visam aumentar as vendas e a qualidade 
do serviço prestado ao cliente.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

Liderança, Motivação e Programação

Neurolinguística O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que potenciem uma liderança transformacional e a 
motivação de equipas com recurso às técnicas da progra-
mação neurolinguística.

CLIQUE
AQUI! 24h

PRESENCIAL

Liderança e Motivação Esta formação destina-se a  
- Licenciados;
- Bacharéis;
- odos aqueles que estejam interessados em 
aprofundar estas temáticas.

O curso visa dotar os formandos de competências de 
iderança e otivação que os permitam melhorar a sua 

performance em funç es de che a/coordenação de 
equipas.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING
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PRESENCIAL

Programação Neurolinguística

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, para assim melhorar a qualidade de vida e a 
gestão emocional.

CLIQUE
AQUI! 15h

Gestão do Tempo com Mindfulness Este curso destina-se a Psicólogos, Psicólogos 
uniores, Diplomados e/ou Estudantes de Psicolo-

gia e Público em Geral.Esta formação tem como objetivo nal dotar os partici-
pantes de competências-chave pelo conhecimento dos 
princípios indfulness (atenção plena) para otimizar a 
gestão do tempo.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

Gestão do Tempo - Fundamentos
Todas as pessoas que sintam a necessidade de 
gerir melhor o seu tempo, quer a nível pessoal quer 
a nível pro ssional.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aumentar a sua produtividade fazendo escolhas 
conscientes e alinhadas com os seus objetivos, planean-
do e organizando estrategicamente as suas atividades e o 
seu tempo.

CLIQUE
AQUI! 4h

E-LEARNING

Inteligência emocional – Ir mais além

O curso destina-se a Professores, Formadores, 
íderes, estores, Pro ssionais ligados à gestão de 

Recursos umanos, Educadores, Psicólogos, 
Sociólogos, Assistentes Sociais, erapeutas e 
potenciais interessados na temática.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar conhecimentos e técnicas que os ajudem a ser 
emocionalmente inteligentes, mediante um maior conhe-
cimento de si próprio e do outro.

CLIQUE
AQUI! 22h

E-LEARNING

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Produtividade em Teletrabalho O curso destina-se a pro ssionais que pretendam 
melhorar as suas competências de teletrabalho, 
bem como a responsáveis de entidades patronais 
que pretendem ter uma melhor perceção sobre as 
potencialidades do teletrabalho, bem como 
adquirir ferramentas para motivar os seus colabora-
dores e melhor gerir a produtividade da empresa.

Este curso visa capacitar as pessoas que fazem teletraba-
lho a aumentar a sua produtividade, isto é, a fazerem mais 
coisas importantes em menos tempo.

CLIQUE
AQUI! 9h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Marca Pessoal
odos os pro ssionais interessados em de nir e 

desenvolver uma estratégia de mar eting pessoal e 
criar notoriedade.

Esta formação visa promover o pensamento estratégico e 
o desenvolvimento conceptual aplicados à marca pesso-
al.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Focus na Gestão de Prioridades
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, para compreender e gerir proativamente o 
tempo com base no foco da gestão de prioridades.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

Comunicação Verbal e Não-Verbal

A formação destina-se à população em geral que 
pretenda desenvolver e treinar as suas competên-
cias no âmbito da comunicação verbal e não-verbal.

Pretende-se que no nal da formação os formandos 
tenham adquirido competências como empatia, escuta 
ativa, comunicação interpessoal e autocon ança, saben-
do utilizá-las no seu dia-a-dia.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Alta Produtividade
Destina-se a todas as pessoas que procuram 
aumentar substancialmente o seu rendimento e 
motivação.

O curso visa dotar os participantes de estratégias práticas 
para o aumento da sua produtividade e obtenção de 
resultados, promovendo uma vida com maior motivação, 
vitalidade e sucesso.

CLIQUE
AQUI! 30h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Trabalhar com Inteligência Emocional

Esta formação destina-se a pro ssionais que 
pretendam compreender os mecanismos das 
emoç es e utilizar a sua inteligência emocional 
para otimizar as suas relaç es pro ssionais. A 
formação pro ssional em nteligência Emocional vai 
ajudar no fortalecimento de relaç es e no ganho de 
autocontrolo, automotivação e empatia. elhore a 
sua comunicação e entre no mundo dos negócios 
com maior compreensão e controlo das emoç es.

Compreender o conceito de inteligência emocional e a 
sua aplicabilidade o contexto pro ssional.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Modelos Familiares e Formas de

Parentalidade
Este curso destina-se a pais e cuidadores de 
crianças e jovens, nomeadamente outros familiares, 
tutores, professores, educadores, auxiliares de 
educação, monitores, animadores socioculturais e 
ainda a psicólogos, sociólogos e estudantes da 
área, assim como a todos os interessados no tema.  

Este curso permite-lhe promover o bem-estar da criança 
e os seus superiores interesses e usufruir dos direitos 
previstos na lei quer para a criança quer para o seu 
cuidador.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Autismo: Estratégias Psicoeducativas

em Sala de Aula
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente, professores, 
educadores e pro ssionais da área.

O curso visa a adquirir competências teórico-práticas na 
área implementando estratégias psicoeducativas 
e cazes que promovam as aprendizagens m ltiplas e a 
motivação dos alunos com perturbaç es do espetro do 
autismo em contexto escolar.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Apoio Psicopedagógico com Crianças

e Adolescente
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso. 

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam conhecer e aprofundar conhecimentos 
sobre a temática do apoio psicopedagógico, bem como 
desenvolver alguns procedimentos de intervenção 
pedagógica junto de crianças e jovens adolescentes. 

CLIQUE
AQUI! 10h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Curso de Avaliação Neuropsicológica 

e Demências

Este curso destina-se a Finalistas de licenciatura e 
pro ssionais de Psicologia.

O curso de Avaliação europsicológica e Demências 
permite consolidar um conjunto de competências ao nível 
da avaliação neuropsicológica e demências. 

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Avaliação Psicológica de Condutores
O curso tem como principal nalidade dotar os 
formandos de conhecimentos teórico-práticos que 
lhes permitam desenvolver competências ineren-
tes à avaliação psicológica de condutores, visando 
a aquisição de competências teórico-práticas na 
área, para a realização de processos de avaliação 
psicológica de condutores, em conformidade com 
a legislação em vigor.

Esta formação tem como objetivo nal dotar os partici-
pantes de competências-chave para a realização de 
processos de avaliação psicológica de condutores.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Caracterização e Intervenção: A Doença

de Alzheimer
Este curso destina-se a: 
- Finalistas de Psicologia
- Psicólogos
- odos os Pro ssionais da área da Sa de, que 
pretendam adquirir ou consolidar conhecimentos
neste tema especí co.

Através do curso de Caracterização e ntervenção  A 
Doença de Alzheimer será possível ao forrmando adquirir 
e melhorar conhecimentos da Doença da Alzheimer, 
identi car as causas e os fatores de risco, entre outras 
competências 

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Cuidar da Pessoa com Demência

- Cuidadores
O curso destina-se a:
- Cuidadores Formais e nformais
- Lares da 3ª Idade;
- Centros de Dia;
- Serviços de Apoio Domiciliário
- Unidades de Cuidados Continuados.

O curso pertende formar cuidadores formais e informais 
saibam utilizar métodos e técnicas adequadas à sua 
intervenção em doentes com demência, tendo em vista a 
melhoria da sua qualidade de vida.

CLIQUE
AQUI! 36h

i le ia  i r grafia e i grafia Este curso destina-se a: 
- Finalistas de Psicologia  
- Psicólogos
- odos os Pro ssionais da área da Sa de, que 
pretendam adquirir ou consolidar conhecimentos
nestes temas especí cos.

O curso consiste em desenvolver competências de 
diagnóstico e estratégias de intervenção em di culdades 
de aprendizagem de crianças e adolescentes, nomeada-
mente no que se refere à Dislexia, Disortogra a e Disgra-

a. 

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Depressão na Adolescência
Pro ssionais e estudantes da área das Ciências 
Sociais e umanas, Ciências da Educação e todos 
aqueles que tenham interesse pessoal pelo tema.

Através do curso Depressão na Adolescência pertende-
-se promover a compreensão da depressão na adoles-
cência, possibilitando o acesso a informaç es práticas 
sobre quem são os adolescentes e sobre o que é a 
depressão, para que os formandos possam entender 
melhor a doença e os tratamentos possíveis nesta fase de 
desenvolvimento, adquirindo competências para lidar 
com a problemática.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Dinâmicas Familiares Positivas na

Adolescência O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso de Dinâmicas Familiares Positivas na Adolescên-
cia tem como objetivo dotar os participantes de compe-
tências que lhes permitam promover a participação mais 
ativa dos pais e outros agentes no processo de desenvol-
vimento dos adolescentes e contribuir para o seu desen-
volvimento positivo.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Entrevista de Avaliação de Competências

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, de modo a conhecer técnicas para a de nição 
de per s de competências pro ssionais e construir 
instrumentos de avaliação de competências.

CLIQUE
AQUI! 15h

Psicopatologia do envelhecimento
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo, pro ssionais 
da área da saúde que trabalham com idosos e 
todos os interessados no tema. 

O curso visa adquirir competências teórico-práticas na 
área, diagnosticar nos idosos psicopatologias relaciona-
das com a idade e elaborar uma avaliação das compo-
nentes biológica, siológica, psicológica, sócia afetiva, 
cognitiva, psicossocial e psicomotora da população idosa. 

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Intervenção em Situações de Divórcio O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo, Psicólogos, 
Assistentes Sociais, Pro ssionais da Sa de e ustiça, 
Professores e Educadores, estudantes das referidas 
áreas, pais, mães, cuidadores e interessados na 
temática.

O curso visa adquirir competências teórico-práticas na 
área e saber intervir positivamente em situaç es de 
divórcio e separação.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Intervenção Psicológica e Psicoterapias

de Apoio O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso de ntervenção Psicológica e Psicoterapias de 
Apoio tem como objetivo dotar os participantes de 
competências para o desenvolvimento e a implementa-
ção de estratégias e métodos de intervenção psicotera-
pêutica através das psicoterapias de apoio.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Intervenção psicológica na Trissomia 21

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso de ntervenção Psicológica na rissomia 21 tem 
como objetivo dotar os participantes de conhecer as 
características da trissomia 21 por forma a desenvolver 
estratégias de intervenção e cazes.

CLIQUE
AQUI! 10h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Intervenção em Crianças com

Comportamentos Disfuncionais

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa adquirir competências teórico-práticas na 
área e reconhecer as várias formas de atuação perante 
comportamentos disfuncionais na criança em idade 
pré-escolar e escolar.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Prevenção do Suicídio
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de identi car os principais fatores de risco que podem 
conduzir a situaç es de suicídio ou de tentativa de 
suicídio. 

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Intervenção Terapêutica na Depressão

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de reconhecer os quadros 
depressivos e a sintomatologia em função da faixa etária 
e adequar estratégias de intervenção psicoterapêutica.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING
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E-LEARNING

i era ividade c m d fice de a en
Este curso destina-se a todas as pessoas interessa-
das na temática, nomeadamente pro ssionais e 
estudantes das áreas das ciências sociais, humanas, 
da educação e da sa de.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam atuar perante crianças e jovens com 
características e comportamentos associados à perturba-
ção de hiperatividade com dé ce de atenção. 

CLIQUE
AQUI! 15h

Intervenção Psicológica no Luto O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-

cas na área, de modo a saber identi car, em contextos 
diversos, situaç es de luto desadaptado e a saber 
desenhar uma estratégia de intervenção psicossocial em 
face destas situaç es.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Avaliação e Intervenção no Autismo
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas de modo a capacitar os formandos para a deteção do 
sofrimento psíquico em bebés na primeira infância e para 
a intervenção psicoterapêutica precoce, em casos de 
manifestação de autismo. 

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Psico-oncologia

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como estudantes e pro ssionais 
das áreas de ciências sociais e humanas e áreas da 
saúde.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, nomeadamente conhecer os efeitos da 
doença oncológica e desenvolver técnicas de interven-
ção e de apoio ao doente oncológico.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

Psicanálise: Terapias Ativas e Expressivas

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como pro ssionais das áreas 
social, da sa de e da educação.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, de modo a desenvolver estratégias de 
intervenção em psicopatologia e de recuperação psicos-
somática através de terapias ativas e expressivas.

CLIQUE
AQUI! 16h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Introdução à Play Therapy
O curso destina-se a todas a pessoas que preten-
dam adquirir conhecimentos nesta área temática, 
nomeadamente psicólogos e pro ssionais da área 
da educação.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam usar estratégias de intervenção com 
crianças e adolescentes recorrendo à Pla  herap .

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Intervenção com Crianças e Jovens em

Risco O curso destina-se a:
- Estudantes e pro ssionais em ciências humanas e 
sociais (Psicologia, Serviço Social, Direito, Crimino-
logia e outros);
- Pro ssionais na área da vitimação infanto-juvenil
- Outros com interesse no tema.

Consolidar um conjunto de competências ao nível da 
intervenção com crianças e jovens em risco.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Ludoterapia e a criança
Este curso destina-se a: 
- Pais;
- Educadores;
- Psicológos
- erapeutas da fala
- Terapeutas ocupacionais;
- Educadores de infância
- Animadores sócio-culturais
- écnicos de sa de infantil
- odos os interessados no desenvolvimento das 
crianças.

Aplicar técnicas de ludoterapia centradas na criança e 
focadas no seu desenvolvimento.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING
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E-LEARNING

A Paralisia Cerebral na Criança Este curso destina-se a:
- Técnicos de saúde;
- Psicólogos
- Público em geral interessado em saber mais sobre 
Paralisia Cerebral.

O curso visa dotar o formando de conhecimentos sobre a 
caracterização e intervenção na paralisia cerebral.

CLIQUE
AQUI! 30h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Este curso destina-se a Pro ssionais e/ou estudan-
tes da área das Ciências Sociais ou quem tenha 
interesse no tema.

Psicologia da Velhice

- Enunciar a importância da gerontopsicologia no 
reconhecimento dos problemas que se colocam à 
pessoa idosa;
- Reconhecer a importância da sexualidade na velhice.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Gestão da ansiedade desportiva

m ica e c gni iva Este curso destina-se a todas as pessoas interessa-
das na temática, nomeadamente pro ssionais e 
estudantes da área do desporto.O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-

cas que permitam atuar face à ansiedade desportiva.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Primeiros-socorros psicológicos

O curso destina-se a pro ssionais de sa de, 
estudantes de áreas afetas à sa de e ao p blico em 
geral.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender o que são os primeiros socorros psicoló-
gicos, aprender a executá-los e saber enquadrar os 
primeiros socorros psicológicos dentro da assistência a 
uma pessoa numa situação de crise.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Negligência, Abusos e Maus Tratos
Este curso destina-se a cuidadores e familiares de 
idosos, crianças, jovens e adultos desprotegidos. 
Em particular, destina-se a professores, educado-
res, auxiliares de educação, monitores, animadores 
socioculturais, técnicos de apoio familiar e de apoio 
à comunidade, auxiliares de geriatria, cuidadores 
informais, psicólogos e outros interessados no 
tema.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de desenvolver e implementar estratégias e métodos de 
intervenção em situaç es de negligência, abusos e 
maus-tratos.

CLIQUE
AQUI! 6h

Psicologia Positiva

Este curso destina-se ao público em geral.O curso visa dotar os participantes de estratégias práticas 
na prevenção de sintomas de depressão, ansiedade e 
stress, promovendo uma vida com maior equilíbrio, 
optimismo e bem-estar.

CLIQUE
AQUI! 37h

E-LEARNING

Medos e Ansiedade nas Crianças: o que

fazer? A formação destina-se a todos aqueles que preten-
dam desenvolver competências de atuação em 
situaç es de medos e ansiedades nas crianças, 
principalmente a cuidadores e pro ssionais relacio-
nados com esta faixa etária.

Esta formação tem como objetivo geral desenvolver 
competências de compreensão e atuação em casos de 
medos e ansiedade nas crianças.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Avaliação do Desenvolvimento na Criança

O curso destina-se a Estudantes niversitários e 
Licenciados em Psicologia e todas as pessoas 
interessadas na área.

Consolidar um conjunto de competências  ao nível  da 
avaliação do Desenvolvimento na criança.

CLIQUE
AQUI! 11h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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E-LEARNING

idad r a  de rian a  e ven
O curso destina-se a Adultos desempregados 
inscritos nos centros de emprego do EFP, P, e, 
cumulativamente, inscritos num Centro uali ca, 
com habilitaç es de º ano e sem conclusão do 9º 
ano de escolaridade.

O curso visa a aquisição de conhecimentos para cuidar de 
crianças durante as suas atividades quotidianas e de 
tempos livres, garantindo a sua segurança e bem estar e 
promovendo o seu desenvolvimento adequado.

CLIQUE
AQUI! 20h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Cuidados no Transporte de Crianças Esta formação destina-se aos pro ssionais que 
efetuem transporte/acompanhamento de crianças 
ao serviço de empresas de transporte de passagei-
ros, creches, jardins-de-infância, escolas, PSS, 
untas de Freguesia, Câmaras unicipais.

Pretende-se que com este curso os formandos possam 
adquirir competências especí cas para poder proceder 
ao transporte de crianças, nomeadamente ao nível da 
segurança, da comunicação, nutrição e primeiros 
socorros.

CLIQUE
AQUI! 35h

PRESENCIAL

Alimentação na Infância Esta formação destina-se a pais, familiares que 
tenham crianças a seu encargo, educadores de 
infância, professores, auxiliares de educação, 
pessoas que estejam interessadas neste tema e 
que pretendam atualizar os seus conhecimentos e 
competências.

Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-
dos de conhecimentos necessários para educar uma 
alimentação saudável às crianças, promovendo assim 
uma vida mais saudável.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Técnicas de animação para crianças e jovens

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente animadores, 
monitores, educadores, auxiliares e população em 
geral.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que potenciem a aplicação de técnicas de animação 
com crianças e jovens.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

PRESENCIAIS
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E-LEARNING

Comunicar com a pessoa idosa

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de de nir estratégias de 
comunicação com pessoas idosas.

CLIQUE
AQUI! 15h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Programa Avançado em Gestão de

Organizações Sociais

O curso destina-se a quem exerça ou pretenda 
exercer cargos de direção, direção técnica, pedagó-
gica, gestão e/ou funç es técnicas nas diferentes 
áreas de intervenção numa organização social, ou 
simplesmente a quem queira aprofundar os seus 
conhecimentos acerca do desenvolvimento, 
coordenação e intervenção nas organizaç es 
sociais.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área da gestão de organizaç es de economia 
social adequadas aos desa os atuais.

CLIQUE
AQUI! 150h

E-LEARNING

Estimulação/Reabilitação Cognitiva na

Terceira Idade O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de de nir estratégias de 
estimulação e reabilitação cognitiva dirigidas a pessoas 
idosas.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Cuidados de Saúde no Idoso

Psicólogos, gerontólogos, médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais, técnicos de política social, 
animadores socioculturais, farmacêuticos, nutricio-
nistas, sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
terapeutas da fala, técnicos de psicomotricidade, 
técnicos de reabilitação e inserção social, técnicos 
de desenvolvimento comunitário, técnicos 
autárquicos com formação superior.
Pessoas que pretendam desempenhar funç es/ta-
refas em lares e centros de dia, unidades de 
cuidados continuados mas também empresas, 
instituiç es e pessoal afeto às mesmas que atuem 
na área do curso e que pretendam atualizar os seus 
conhecimentos e competências.

Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-
dos de conhecimentos necessários para prestar cuidados 
de apoio direto a idosos, respeitando os aspetos físicos, 
mentais e sociais e sendo capaz de identi car as 
limitaç es e necessidades de cada idoso.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Prevenção e Controlo da infeção: princípios

básicos a considerar na prestação de

cuidados de saúde

O curso destina-se a pro ssionais da área da sa de, 
em especial enfermeiros, médicos, auxiliares de 
ação médica e outros pro ssionais envolvidos na 
prestação de cuidados de sa de.Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-

dos de ferramentas para limitar a transmissão de micror-
ganismos entre utentes/pro ssionais durante os 
cuidados, através de boas práticas em prevenção e 
controlo de infeção e promover assim uma cultura de 
segurança na prestação de cuidados. 

CLIQUE
AQUI! 40h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Violência Doméstica O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em adquirir e desenvolver competências 
na área da temática do curso, desde técnicos de 
serviço social e educacional, sociólogos, psicólo-
gos, agentes da força policial, pro ssionais da 
sa de e da justiça, entre outros.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de identi car e analisar a 
problemática da violência doméstica.

CLIQUE
AQUI!

Gestão de IPSS Este curso destina-se a pro ssionais que exerçam 
ou que pretendam vir a exercer atividade na gestão 
de uma nstituição Particular de Solidariedade 
Social e Pro ssionais com responsabilidades 
técnicas e de gestão nas respostas sociais.

O curso de estão de PSS visa dotar os formandos de 
competências para a gestão de uma nstituição Particular 
de Solidariedade Social. 

CLIQUE
AQUI! 45h

PRESENCIAISPRESENCIAL

Gestão em IPSS’s
A formação em estão de PSS destina-se a 
pro ssionais e estudantes universitários, a frequen-
tar o ltimo ano de licenciatura e/ou mestrado 
integrado, em ciências sociais e humanas (psicolo-
gia, serviço social, educação social, sociologia, 
direito e outros). Destina-se igualmente a dirigentes 
associativos, diretores técnicos, técnicos superio-
res, coordenadores de serviço que desempenham 
ou pretendam vir a desempenhar funç es de 
gestão em instituiç es do terceiro setor.

A formação em estão de PSS surge pela necessidade 
de formar pro ssionais que sejam detentores de um 
conjunto de competências sólidas, que promovam a 
garantia de um serviço de qualidade e inovador, adequa-
do à satisfação das necessidades e expectativas dos/das 
clientes das várias respostas sociais existentes.  

CLIQUE
AQUI! 48h

E-LEARNING

E-LEARNING

40h
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E-LEARNING

Três Passos para o Emprego - Técnicas de

Procura de Emprego O curso destina-se a estudantes, pessoas desem-
pregadas de curta e longa duração e/ou candida-
tos a novo emprego.

Este curso tem como principal nalidade dotar os forman-
dos de conhecimentos necessários para procurar empre-
go e para se integrarem, com sucesso, no mercado de 
trabalho.

CLIQUE
AQUI! 15h

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Cuidador Informal e o Stress - Prevenção do

Stresse nos Cuidadores Informais
O curso destina-se a cuidadores informais e pesso-
as interessadas na temática.

Ao longo deste curso pretende-se que os formandos 
conheçam o impacto que o gesto de cuidar tem num 
cuidador informal. Além disso, espera-se que eles 
adquiram técnicas/ferramentas para prevenir e reduzir o 
seu stresse. 

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Observação, Entrevista e Questionários

como Metodologias de Investigação em

Ciências Sociais

O curso destina-se a todos os que estejam a fazer 
investigação na área das ciências sociais ou que 
pretendam vir a fazê-lo.

O curso visa capacitar os formandos de modo a que os 
mesmos sejam capazes de fazer opç es metodológicas e 
utilizar as várias formas de recolha de dados.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING
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