
www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt
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E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...Criamos valor, desenvolvemos potencial!

O Business Training Center é um projeto 

integrante da Comunilog e especializada 

no desenvolvimento de competências e 

soluções de aprendizagem, oferecendo 

experiências de aprendizagem às organi-

zações e suas equipas. O BTS pretende 

desenvolver formação com altos padrões 

de qualidade, com um teor muito prático e 

direcionados para as reais necessidades de 

mercado, pretendendo ser a primeira esco-

lha como escola de negócios e atuando 

próximo do cliente, como treinadores de 

excelência na transformação de empresas 

e pessoas com elevados níveis de competi-

tividade e elevada performance empresa-

rial.
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ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!

Curso Técnico de Mediação e Angariação

Imobiliária 

O Curso de Técnico de Mediação e Angariação 
Imobiliária tem como público alvo pessoas que 
trabalhem na área e queiram consolidar os seus 
conhecimentos ou pessoas que queiram iniciar a 
sua atividade pro ssional adquirindo experiência e 
conhecimentos para o desempenho da função de 
Mediador e Angariador Imobiliário.

Atribuir conhecimentos técnicos e práticos para formar 
pro ssionais nas áreas de mediação e angariação imobili-
ária.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Estratégias de Venda para Não

Vendedores/ Comerciais

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

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar estratégias de vendas e negociação que 
resultem num melhor desempenho da atividade.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

Técnicas de Vendas e Negociação
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pro ssionais 
que exerçam ou pretendam vir a exercer a sua 
atividade na área das vendas ou a ns, com alto 
desempenho e melhores competências.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar técnicas de venda e negociação que resultem 
num melhor desempenho da atividade.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Prospeção comercial: técnicas e métodos
Esta formação é destinada a:
- Responsáveis de Departamentos Comerciais;
- Colaboradores da área Comercial;
- Consultores Comerciais;
- Técnicos de Vendas;
- Gestores em Geral.

Esta formação destina-se a todos os pro ssionais que 
pretendam desenvolver competências nas áreas das 
vendas ligadas às técnicas e métodos de prospeção 
comercial.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE
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VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!

Técnica de Atendimento ao Cliente
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo, a empreen-
dedores e empresários, gestores e responsáveis 
pelo atendimento a clientes, chefes de vendas, 
pro ssionais do atendimento ao p blico e comer-
ciais.

O curso de Técnicas de Atendimento a Clientes tem como 
objetivo dotar os participantes das melhores competên-
cias de atendimento de forma e caz e e ciente gerando 
vantagens competitivas sustentáveis.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Técnicas de Vendas no Imobiliário 
- Mediadores/Angariadores imobiliários;
- Outros intervenientes no sector imobiliário.

Este curso tem como objectivo dotar os participantes de 
conhecimentos, atitudes e competências em áreas 
nucleares à actividade de Avaliação Imobiliária.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Efic cia mercial em eira  e ngre o nal da formação, os formandos deverão ser 
capazes de planear, preparar, organizar e promover 
feiras e congressos.O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 

interesse em adquirir competências para criar e desen-
volver eventos, feiras e congressos de sucesso.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

Programa Avançado em Alto

Desempenho de Vendas

O curso visa a aquisição de competências teórico-
-práticas na área das vendas, adequadas à atual 
competitividade comercial.

Pro ssionais e empreendedores que pretendam 
atualizar/aprofundar conhecimentos na área das vendas 
para melhorar o seu desempenho.

CLIQUE
AQUI! 140h

B-LEARNING

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE
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VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!

Atendimento ao Cliente
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo, a empreen-
dedores e empresários, gestores e responsáveis 
pelo atendimento a clientes, chefes de vendas, 
pro ssionais do atendimento ao p blico e comer-
ciais.

O curso de Técnicas de Atendimento a Clientes tem como 
objetivo dotar os participantes das melhores competên-
cias de atendimento de forma e caz e e ciente gerando 
vantagens competitivas sustentáveis.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Prospeção e Angariação Imobiliária
Consultores Imobiliários

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes de 
métodos e técnicas de prospeção e posicionamento no 
mercado que aumentam as suas angariaç es, aumentan-
do o n mero de imóveis em stoc  para venda.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

Venda Imobiliária
Consultores Imobiliários

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes de 
métodos e técnicas para aumentar os fechos de venda, 
aumentando a produtividade dos participantes.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

eg cia  e ec Consultores Imobiliários

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes de 
métodos e técnicas para aumentar os fechos de venda, 
através de uma quali cação e caz dos clientes e compre-
enção do imóvel que, de facto, preenche os seus desejos.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING
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VER
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www.comunilog.com
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Linha Gratuita! Ligue já!

Programa Avançado em Gestão

Estratégica e Marketing

Pro ssionais e empreendedores que pretendam 
atualizar/aprofundar conhecimentos na área da 
gestão estratégica e mar eting para melhorar o 
desempenho da empresa.

Dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos 
que lhes permitam ter uma perspetiva integrada e 
transversal do mar eting estratégico e da inovação para o 
sucesso empresarial.

CLIQUE
AQUI! 140h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

Curso de Negociação, Vendas

e Gestão de Cobranças

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

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de utilizar técnicas de venda e negociação aplicadas à 
gestão de cobranças.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL

CRM - Customer Relationship

Management

- Gestores e Responsáveis de Empresas;
- Directores de ar eting
- Gestores de Clientes e de Mercados;
- Gestores de Produtos e Marcas;
- Responsáveis de Assistência a Clientes.Dotar os formandos com competências para delizar os 

clientes através de estratégias inovadoras de mar eting 
relacional.

CLIQUE
AQUI! 8h

E-LEARNING

Curso Prático de Vendas e Técnicas de

Negociação para Empresas

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

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar técnicas de venda e negociação que resultem 
num melhor desempenho da atividade.

CLIQUE
AQUI! 24h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS
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Linha Gratuita! Ligue já!

Curso de direção, liderança

e gestão comercial

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, nomeadamente diretores de empresas e 
gestores de equipas que pretendem ser mais 
e cientes no seu trabalho.o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 

de utilizar técnicas de liderança e gestão comercial 
aplicadas às equipas de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 14h

PRESENCIAL PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Curso de Produtividade em Vendas
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 

de aplicar técnicas de vendas por alto desempenho que 
potenciem a produtividade das empresas.

CLIQUE
AQUI! 8h

PRESENCIAL

E-Commerce e Marketing pela Internet
- Diretores de ar eting
- Diretores de Publicidade;
- Gestores de Clientes e Mercados;
- Gestores de Produtos e Marcas;
- Responsáveis de Internet;
- Gestores e Responsáveis de Empresas;
- écnicos de ar eting.

O curso de E-Commerce e ar eting pela nternet 
pertende dotar os formandos de competências para 
desenvolver as principais estratégias de Online ar eting, 
onde a marca pode e deve estar presente.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

Email Marketing
- Diretores de ar eting
- Comerciais;
- Diretores de Publicidade/Comunicação;
- Gestores de Produto/Marca;
- Diretores Gerais;
- Público em geral com interesse por esta área.

Através do curso de Email ar eting pertende-se dotar 
os formandos de competências para implementar e 
desenvolver campanhas e cazes de email ar eting.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING
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Storytelling na comunicação empresarial
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área, 
nomeadamente, pro ssionais ligados à área de 
mar eting e comunicação.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de integrar o conceito de Storytelling na estratégia de 
comunicação de uma empresa

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Plano de Marketing
- Diretores de ar eting
- Comerciais;
- Diretores de Publicidade/Comunicação;
- Gestores de Produto/Marca;
- Diretores Gerais.

Dotar os formandos de competências para implementar 
um Plano de ar eting e desenvolver estrategicamente a 
sua organização.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Plano de e-Marketing
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, designadamente, técnicos de mar eting, 
gestores de produtos ou serviços, quadros 
técnicos, médios e superiores de administração ou 
gestão de empresas e trabalhadores com atividade 
nas áreas de ar eting.

O curso de Plano de E- ar eting tem como objetivo dotar 
os participantes de competências técnicas para a 
elaboração estratégica de um plano de e-mar eting.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Web Copywriting - Escrever para a Web
Este curso tem como objetivo, dotar os formandos 
de conhecimentos necessários para criar conteú-
dos mais adequados para a eb, através de 
soluç es criativas e técnicas especí cas de cada 
um dos formatos online.

o nal desta formação, os formandos estarão aptos a 
desenvolver conte dos textuais para meios online, 
adaptados e otimizados para os respetivos formatos.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

44

https://www.comunilog.com/cursos/storytelling-na-comunica-o-empresarial
https://www.comunilog.com/cursos/plano-de-marketing
https://www.comunilog.com/cursos/plano-de-e-marketing
https://www.comunilog.com/cursos/web-copywriting-escrever-para-web


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 403

Linha Gratuita! Ligue já!

Youtube Marketing
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área, 
nomeadamente, pro ssionais e estudantes de 

ar eting, Publicidade, Comunicação, randing, 
eb Design e Design de Comunicação, assim 

como, gestores de conte dos online.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de dominar as características técnicas e especí cas do 

outube, de forma a poder ser utilizado como mais uma 
ferramenta no plano comunicacional das empresas.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Criação de Blogues/Sites com o Wordpress
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, bem como pro ssionais de mar eting 
digital, pro ssionais de empresas que desejam criar 
um canal de comunicação com seus clientes, 
qualquer pessoa que goste de escrever e deseje 
usar a Internet para a divulgação de suas ideias ou 
dos seus trabalhos.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de criar, con gurar e gerir um site ou um blog recorrendo 
à ferramenta Wordpress.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Google Analytics
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo, pro ssionais 
e estudantes de mar eting, publicidade, comunica-
ção, branding e eb design, assim como gestores 
de conteúdos online.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de utilizar o oogle Anal tics como ferramenta de análise 
de métricas previamente de nidas, bem como criar e 
analisar relatórios.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Curso intensivo em gestão de redes sociais:

ace  e n agram
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área, 
nomeadamente responsáveis de pequenas e 
médias empresas, pro ssionais independentes, 
gestores de redes sociais freelancers, pessoas que 
pensam lançar um novo projeto e necessitam das 
redes sociais para a divulgação do seu novo projeto 
e estudantes de licenciaturas em áreas relaciona-
das.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender a forma correta de promover uma 
publicação no Faceboo  e nstagram.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Search Engine Optimization (SEO)
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática, como por exemplo, responsáveis de 
mar eting, comunicação e vendas, responsáveis de 
e-mar eting e qualquer pro ssional interessado em 
desenvolver a sua formação em mar eting digital.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de identi car e implementar aç es de otimização em 
sites, com o objetivo de melhorar o seu posicionamento 
orgânico nos motores de pesquisa.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Social Media Marketing
- Pro ssionais e estudantes de ar eting, Publici-
dade, Comunicação, randing e eb Design
- Gestores de conteúdos online.O curso de Social edia ar eting pertede dotar os 

formandos de conhecimentos e competências para a 
formulação de estratégias nas redes sociais, desde a 
de nição de objetivos e p blico-alvo, à escolha de redes 
sociais/agregadores adequados para alcançar os 
objetivos previamente de nidos, assegurando uma e caz 
gestão da comunidade.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Programa avançado para Marketing

Digital para PME Marketing 

Esta formação online destina-se a colaboradores, 
gestores e empreendedores de Pequenas e Médias 
Empresas, bem como a todos os pro ssionais 
interessados nas áreas de Comunicação e ar e-
ting e que pretendam saber mais sobre trabalhar o 
digital.

Este Curso tem como objetivo dotar os formandos de 
conhecimentos e competências técnicas, utilizando os 
meios digitais disponíveis tais como Ad ords, SE  e 
Social edia, para o desenvolvimento, implementação e 
acompanhamento de estratégias e campanhas de ar eting.

CLIQUE
AQUI! 120h

E-LEARNING

Curso Técnico de Marketing e

Comunicação Digital 

O curso de ar eting e Comunicação Digital 
dirige-se a todos os interessados em adquirir, 
melhorar ou atualizar os seus conhecimentos e 
competências técnicas no âmbito do desenvolvi-
mento, gestão e acompanhamento de estratégias e 
campanhas de mar eting com recurso a meios 
digitais.

Este curso tem como objetivo dotar os formandos de 
conhecimentos e competências técnicas que os tornem 
capazes de utilizar os meios digitais disponíveis, para o 
desenvolvimento de estratégias e campanhas de mar e-
ting e comunicação digital.

CLIQUE
AQUI! 400h

E-LEARNING
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Curso Técnico de Gestão de Eventos,

Relações Públicas e Marketing

O curso écnico de estão de Eventos, Relaç es 
P blicas e ar eting dirige-se a todos os interessa-
dos em adquirir, melhorar ou atualizar os seus 
conhecimentos e competências técnicas no âmbito 
do desenvolvimento e gestão de eventos, Relaç es 
P blicas e ar eting.

o nal da formação, os formandos deverão estar aptos a
• Trabalhar nos departamentos de relações públicas;
 Apoio ao departamento de organização de eventos
 Descrever os princípios básicos da organização de 

eventos;
• Descrever os princípios básicos das relações públicas.

CLIQUE
AQUI! 400h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE

Curso Técnico Especialista de Vendas 
Pessoas que exerçam, ou que esperem vir a exercer 
atividades pro ssionais que careçam de competên-
cias ao nível da venda e persuasão, nomeadamente 
na área comercial ou a ns.Este curso tem como nalidade formar pro ssionais no 

ramo das Vendas que possam prestar serviços em 
empresas nesta área.

CLIQUE
AQUI! 400h

E-LEARNING

A E   A RA Este curso é indicado para Empresas de todos os 
segmentos, Pro ssionais liberais, Pro ssionais de 

ar eting, Agências de Publicidade, Autarquias e 
para ti que procuras alavancar os teus conhecimen-
tos nos meios digitais.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de pani car e executar um plano de e-mar eting, respei-
tando as suas etapas de desenvolvimento.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

Google Ads
O Curso de Google Ads destina-se a todos os 
anunciantes que querem impactar, no momento 
certo e com mensagens relevantes, potenciais 
clientes que se encontram a navegar no motor de 
pesquisa oogle, ou ube ou mail. Este curso não 
exige qualquer experiência prévia em gestão de 
campanhas Google Ads e destina-se especialmen-
te a  Empresários  Diretores ou écnicos de ar e-
ting; Freelancers; Gestores de campanhas Google 
Ads; Estudantes; Donos de websites que necessi-
tam de aumentar tráfego quali cado

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de utilizar as técnicas aprendidas.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL PRESENCIAIS
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Google My Business
Este curso é indicado para Empresas de todos os 
segmentos, Pro ssionais liberais, Pro ssionais de 

ar eting, Agências de Publicidade, Autarquias, 
Estado e para quem possui lojas virtuais.

O Curso de Google My Business tem como objetivo 
ensinar segredos para posicionar o seu negócio na 
ferramenta de pesquisa do Google.

CLIQUE
AQUI! 400h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Como Criar uma Empresa de SUCESSO
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
teórico-prático.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área que visam aumentar a qualidade para criar 
verdadeiras empresas de S CESSO. écnicas para utilizar 
no dia-a-dia da empresa.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Como ter uma MARCA Premium
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
teórico-prático.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área que visam aumentar a qualidade da sua 

ARCA pessoal ao nível pro ssional e pessoal.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Introdução ao Marketing Digital

Conhecer, Comunicar e Converter

Decisores e colaboradores de micro, e pequenas 
empresas que sejam responsáveis pela área de 
mar eting e comunicação.

o nal da formação os formandos deverão ser capazes 
de conhecer as vantagens do ar eting Digital, das 
ferramentas, das fases do ciclo de cliente e de algumas 
métricas de análise.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL
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Tenho uma ideia de negócio

do estudo à decisão

Pessoas que estejam a desenvolver ideias de 
negócio ou a iniciar atividade.

Tomar um primeiro contacto com os passos que permi-
tem obter informação relevante para a exequibilidade na 
criação de um negócio, produto ou serviço, na perspetiva 
do ar eting.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Marketing Turistico
O curso destina-se a todos aqueles que tenham 
interesse em adquiri, atualizar ou reforçar conheci-
mentos e técnicas relativas ao mar eting turístico, 
podendo ser licenciados, pro ssionais técnicos que 
atuam ou queiram ingressar nas áreas comerciais, 
comunicação e mar eting.

O curso ar eting urístico tem como objetivo incutir nos 
formandos conhecimentos e competências técnicas 
relativas ao tema para que possam aplicar em contexto 
pro ssional como trampolim para o sucesso da divulga-
ção e comercialização de determinado produto, serviço 
ou destino turístico.

CLIQUE
AQUI! 35h

E-LEARNING

Criação de Loja Online (na Plataforma Shopify)
Esta ação de formação destina-se a pro ssionais 
ligados à área do mar eting/comercial (gestores de 
produto, mar eteers, gestores comerciais, gestores 
de redes sociais, entre outros), bem como gestores 
de pequenas empresas.

o nal da sessão os formandos deverão ser capazes de 
criar, de forma autónoma, a sua própria loja na plataforma 
Shopify.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

Criação de Vídeos de Produto para

Atrair Clientes nas Redes Sociais

Esta ação de formação destina-se a pro ssionais 
ligados à área do mar eting/comercial (gestores de 
produto, mar eteers, gestores comerciais, gestores 
de redes sociais, entre outros), bem como gestores 
de pequenas empresas.

o nal da sessão os formandos deverão ser capazes de 
criar um vídeo promocional de produto e caz, para utiliza-
ção nas redes sociais.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

PRESENCIAIS

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Dinamização de Redes Sociais
Esta ação de formação destina-se a pro ssionais 
ligados à área do mar eting/comercial (gestores de 
produto, mar eteers, gestores comerciais, gestores 
de redes sociais, entre outros), bem como gestores 
de pequenas empresas.

o nal da ação de formação os formandos deverão ser 
capazes de implementar de forma autónoma as estraté-
gias e técnicas apresentadas.

CLIQUE
AQUI! 6h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Como Divulgar o seu Negócio

com Orçamento Zero

Esta ação de formação destina-se a pro ssionais 
ligados à área do mar eting/comercial (gestores de 
produto, mar eteers, gestores comerciais, gestores 
de redes sociais, entre outros), bem como gestores 
de pequenas empresas.o nal da ação de formação os formandos deverão ser 

capazes de implementar de forma autónoma as estraté-
gias e técnicas apresentadas.

CLIQUE
AQUI! 6h

E-LEARNING

inan a  ara  inanceir - Pro ssionais ligados à gestão e utilizadores da 
informação produzida pela contabilidade (empre-
sários, administradores e diretores gerais, sem 
formação de base em contabilidade e nanças).
- Pro ssionais de outras áreas (engenheiros, 
advogados, etc.) que sintam necessidade de 
adquirir conhecimentos essenciais na área das

nanças.
- Público em geral com interesse no tema.

o nal deste curso os participantes deverão ser capazes 
de:
- Conhecer os conceitos e a linguagem contabilística, 

nanceira e orçamental
- Analisar as demonstraç es nanceiras, detetando os 
aspetos mais importantes e críticos, permitindo a leitura 
dos relatórios e contas anuais das empresas
- Elaborar de forma mais esclarecida um orçamento;
- Preparar e interpretar a informação relevante para a
análise de decis es operacionais, de investimento e de 

nanciamento.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING
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Controlo e Recuperação de Créditos
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.

O curso visa a aquisição de competências para uma e caz 
gestão e controlo de créditos e cobranças na sua empresa.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Perito Averiguador de Sinistros

do Ramo Automóvel

- Formandos interessados em integrar no mercado
segurador, desempenhando funç es de peritagem 
em sinistros rodoviárias;
- Formandos ligados à área da averiguação de
sinistros e interessados em fazer uma actualização 
de conhecimentos.

o nal da formação, o Perito Averiguador terá adquirido 
conhecimentos, técnicas e competências que o habilitem 
a plani car, gerir e a desenvolver as suas tarefas, tendo 
em vista o enquadramento de sinistros automóveis nas 
coberturas legais e contratuais e de nição de responsabi-
lidades, no âmbito da legislação em vigor e que é aplicá-
vel ao sector, de forma a conseguir efectuar uma análise 
correcta do local de sinistro no nal da acção.

CLIQUE
AQUI! 36h

PRESENCIAL

Curso de Peritagens Patrimoniais
- Este curso destina-se a todos os pro ssionais que 
pretendem aperfeiçoar as suas competências nesta 
área e a todas as pessoas interessadas.O curso de Peritagens Patrimoniais permite conhecer o 

funcionamento das seguradoras, no que diz respeito ao 
departamento patrimonial, dominar a terminologia, 
identi car os tipos de sinistros assim como as respetivas 
coberturas e exclus es. Dando assim a noção de perita-
gem patrimonial

CLIQUE
AQUI! 43h

PRESENCIAL
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Curso de Técnico Averiguador

de Acidentes de Trabalho 

Este curso destina-se a candidatos a peritos 
averiguadores do ramo de acidentes de trabalho, 
desde que demonstrem apetência para exercerem 
essa atividade pro ssional, bem como a peritos 
averiguadores do ramo de acidentes de trabalho, 
que pretendam melhorar ou reforçar os conheci-
mentos técnicos já detidos.

Este curso pretende dotar os formandos de competên-
cias e ferramentas básicas para a gestão autónoma das 
tarefas inerentes à averiguação de responsabilidade em 
acidentes de viação.

CLIQUE
AQUI! 400h

PRESENCIAL PRESENCIAIS

inan a  Pe ai  Este curso destina-se a todas as pessoas que 
querem aprender a gerir melhor o seu dinheiro, 
equilibrando os seus créditos, reforçando as suas 
poupanças e optimizando os seus seguros, impos-
tos e gastos em geral.

o nal da formação os formandos serão capazes de 
elaborar um orçamento familiar e de desenvolver 
mecanismos adaptados à sua realidade que permitam 
uma gestão mais e caz dos seus recursos nanceiros.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

i calidade d  reci  verde O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta 
temática.o nal da formação, os formandos deverão ter as bases 

necessárias para conhecerem os passos a dar para serem 
trabalhadores independentes e quais os impactos scais 
que incidem sobre eles.

CLIQUE
AQUI! 8h

E-LEARNING

n a ilidade inanceira O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, como por exemplo estudantes 
de gestão, scalidade, nanças, administração 
p blica e pro ssionais da área da contabilidade.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar os principais conceitos contabilísticos e de 
identi car os principais objetivos e os principais elemen-
tos que comp em as demonstraç es nanceiras.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Contabilidade para não contabilistas 
Esta formação destina-se a todo o p blico em geral, 
nomeadamente, pro ssionais que careçam de 
competências ao nível da contabilidade.O curso de Contabilidade Para Não Contabilistas é ideal 

para pessoas empreendedoras que tenham o seu próprio 
negócio e precisem de ajuda para perceber os relatos 

nanceiros e as Demonstraç es de Resultados do 
negócio.

CLIQUE
AQUI! 18h

PRESENCIAL PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

PRESENCIAIS

Estratégia Empresarial
Esta formação destina-se a:
- Gestores de quadros com alguma responsabilida-
de na gestão;
- Pessoas que queiram fortalecer a sua formação
nesta área cada vez mais til.

O curso de Estratégia Empresarial vem formar pro ssio-
nais capazes de compreender a estratégia empresarial e 
dota-los de conhecimentos para poderem desempenhar 
funç es de forma e caz e com o máximo de pro ssiona-
lismo.

CLIQUE
AQUI! 14h

E-LEARNING ONLINE

Curso Prático de Promoção,

Organização e Gestão de Eventos

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pessoas da área 
das relaç es p blicas, secretárias de administração 
e direção, assistentes executivas pro ssionais e 
todas as pessoas com responsabilidade em organi-
zação de eventos.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de planear, organizar e promover eventos em conformi-
dade com a regras de protocolo.

CLIQUE
AQUI! 24h

PRESENCIAL

Curso Prático de Etiqueta e Protocolo
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pessoas da área 
das relaç es p blicas, secretárias de administração 
e direção, assistentes executivas pro ssionais e 
todas as pessoas com responsabilidade em organi-
zação de eventos.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar corretamente as regras de etiqueta e protocolo 
empresarial.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL
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Gestão de recursos humanos

nas organizações sociais

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 atrair, formar e manter os 
melhores pro ssionais e mobilizá-los para o cumprimento 
dos objetivos da empresa.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Gestão de projetos sociais
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 a gestão de projetos sociais.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Introdução ao Conceito de Economia Social

As Organizações Sociais

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, uadros dirigentes de institui-
ç es e organizaç es sociais  uadros técnicos e 
técnicos superiores das instituiç es e organizaç es 
sociais  Corpos Sociais das organizaç es sociais.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de identi car as características das instituiç es e organi-
zaç es de Economia Social e quais as metodologias e 
apoios a recorrer para garantir o melhor funcionamento.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Introdução à Gestão de Estruturas

Residenciais para Idosos, Centros

de Dia e Apoio Domiciliário

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, pro ssionais das áreas da sa de, 
ciências sociais e humanas, serviço social, educa-
dores sociais e psicólogos.

O curso visa a aquisição de competências teório-práticas 
na área, com o objetivo de dotar os formandos de conhe-
cimentos e competências com vista à criação de estraté-
gias de intervenção e melhoria do funcionamento das 
estruturas, ao nível da gestão organizacional, cuidados de 
saúde e dos cuidados sociais.

CLIQUE
AQUI! 50h

E-LEARNING
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Gestão de compensações e benefícios
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, gestores e técnicos de recursos 
humanos.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar modelos compensação e benefícios.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

e  Efica  de lien e  e rneced re 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 gerir e cazmente clientes e fornecedores.
CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Pro ssionais da área de recursos humanos, empre-
sários, diretores, gestores e p blico em geral.

Programa Avançado em Gestão de

Pessoas e Recursos Humanos

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes  
de aplicar metodologias e instrumentos atuais e inovado-
res na área da gestão de pessoas e recursos humanos.

CLIQUE
AQUI! 130h

E-LEARNING

efini  n e  em cai  de ra al - Diretores de Recursos Humanos;
- Técnicos de Recursos Humanos;
- Responsáveis de Recrutamento de Pessoal;
- Responsáveis da Organização.

Consolidar um conjunto de competências ao nível das 
diferentes funções no local de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING

A  Rede  ciai  c m  erramen a
de Recrutamento

Esta formação destina-se a:
- Gestores de Recursos Humanos;
- Colaboradores de departamento de Recursos
Humanos;
- Diretores de departamento;
- Responsáveis de formação e de pessoal;
- Headhunters.

Fornecer ferramentas de gestão de recursos humanos 
capazes de fazer um bom recrutamento utilizando as 
redes sociais.

CLIQUE
AQUI! 7h

E-LEARNING
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Responsabilidade Social
O Curso destina-se a todos os pro ssionais da área, 
empresários, diretores, gestores e ao p blico em 
geral, servindo também como complemento ao 
Curso de Técnico Superior de Segurança no 
Trabalho.

ntegrar nos seus processos, decis es, operaç es, ativida-
des, produtos e serviços, as quest es sociais, ambientais, 
éticas, de direitos humanos e do consumidor.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Programa Avançado em Gestão de Empresas
Pro ssionais que exercem funç es de gestão de 
nível médio/superior e pretendem atualizar/apro-
fundar conhecimentos na área da gestão de empre-
sas.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área da gestão adequadas à realidade competitiva 
do meio empresarial.

CLIQUE
AQUI! 140h

E-LEARNING

Vendas em Tempo de Crise
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pessoas da área 
comercial, Diretores comerciais, gestores de conta, 
vendedores, comerciais, e  account junior e todas 
as pessoas com ligação direta ao público.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de aplicar corretamente os traços e atitudes de pro ssio-
nais de vendas de topo, bem como saber lidar com um 
período de quebra de vendas.

CLIQUE
AQUI! 4h

E-LEARNING

Sistemas de Gestão da Qualidade,

Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho

Quadros superiores e médios de empresas com 
responsabilidade ao nível da estão da ualidade, 
Ambiente e/ou Segurança no rabalho, detentores 
de curso superior.

Dominar as normas P E  SO 9001 2015, 14001 2015 e 
18001:2018;
Conhecer a metodoliga PDCA;
Capacidade de implementar e gerir um Sistema de 
Gestão Integrado.

CLIQUE
AQUI! 90h

E-LEARNING
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Ideias e Oportunidades de Negócio

Público em geral.Adquirir competência na área das ideias e oportunidades 
de negócio.

CLIQUE
AQUI! 50h

E-LEARNING

MASP - Metodologia e Análise

de Solução de Problemas

A formação destina-se aos pro ssionais, auditores, 
consultores e responsáveis pela gestão de sistemas 
em empresas, na sua melhoria contínua, e que 
pretendam aprofundar ou reciclar seus conheci-
mentos nas ferramentas básicas para soluções de 
problemas.

O curso está desenvolvido de forma a permitir o desen-
volvimento de competências e aptid es pedagógicas por 
parte dos formandos, preparando-os, o melhor possível, 
para que possam desenvolver as ferramentas e técnicas 
de MASP – análise de solução de problemas.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Gestão e Organização de Eventos
Esta ação de formação destina-se a quadros 
médios e superiores com interesses na organização 
de eventos pro ssionais  a pro ssionais do sector 
dos eventos e todos os interessados em organizar 
eventos de âmbito pessoal ou pro ssional. Permite 
adquirir ao formando a melhoria de competências 
já existentes para o bom desempenho da sua vida 
pro ssional.

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos, 
metodologias e técnicas, que permitem organizar e gerir 
um evento de sucesso e, de acordo com os objetivos 
estratégicos da organização.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

ISO 9001:2015: utilizando a análise

SWOT no Contexto da Organização 

A formação destina-se aos pro ssionais, auditores, 
consultores e responsáveis pela gestão do sistema 
da qualidade ou que pretendam aprofundar ou 
reciclar seus conhecimentos na ferramenta análise 
S O , aplicando-a no contexto da organização.Ao nal da formação, os formandos serão capazes de 

utilizar a matriz S O  para atendimento ao requisito de 
Contexto da Organização  da SO 9001 2015, como 

direcionamento estratégico no sistema de gestão da 
qualidade.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Avaliação de desempenho

O curso destina-se a todos os pro ssionais da área 
de recursos humanos, empresários, diretores, 
gestores e ao público em geral.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam desenvolver e implementar processos 
de avaliação de desempenho.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Questões Práticas sobre Contratos de Trabalho

O curso destina-se a todos os pro ssionais da área 
de recursos humanos, empresários, diretores, 
gestores e ao público em geral.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender as principais questões práticas relacio-
nadas com os contratos de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Acolhimento e Integração

de Colaboradores

O curso destina-se a todos os pro ssionais da área 
de recursos humanos, empresários, diretores, 
gestores e ao público em geral.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam desenvolver e implementar programas 
de acolhimento e integração de novos colaboradores.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Curso Técnico Administrativo e de

Recursos Humanos

O curso de Técnico Administrativo e de Recursos 
Humanos dirige-se a todos os interessados em 
adquirir, melhorar ou atualizar os seus conhecimen-
tos e competências técnicas no âmbito dos 
serviços administrativos e da gestão dos recursos 
humanos.

Dotar os formandos de conhecimentos e competências 
que lhes permitam ser capazes de colaborar e apoiar nas 
diversas áreas Administrativas e de Recursos umanos, 
com conhecimentos em legislação laboral, desenvolvi-
mento de equipas de trabalho, conceção e gestão de 
equipas, comunicação organizacional, acolhimento e 
socialização de colaboradores, entre outros.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Auditores Internos da Qualidade

Responsáveis pela Gestão da Qualidade.Dotar os formandos de conhecimentos relativos à Norma 
Portuguesa a ISO 19011:2018.

CLIQUE
AQUI! 24h

E-LEARNING

Metrologia

Diretores da ualidade, Responsáveis écnicos e 
Técnicos com responsabilidades ao nível da gestão 
do sistema metrológico, auditores e consultores.

Pretende-se que no nal da formação os formandos 
possuam competências na realização de calibraç es e 
gestão dos equipamentos de medição.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Organizar o escritório. Metodologia 5S

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 aplicar corretamente as Metodologias 5’S no local de 
trabalho.

CLIQUE
AQUI! 8h

PRESENCIAL

Regulamento Geral de Proteção de Dados Este curso destina-se a Administradores, Diretores, 
Responsáveis do Departamento de Recursos 

umanos, Responsáveis do Departamento de  e 
Público em Geral que pretendam obter mais 
informações sobre o novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados e o que é necessário para 
implementar este regulamento.

Conhecer o enquadramento legal da regulamentação 
geral de proteção de dados, bem como a sua implemen-
tação.

CLIQUE
AQUI! 16h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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https://www.comunilog.com/cursos/auditores-internos-da-qualidade
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End mar e ing  m nica  n erna
odos os pro ssionais interessados em de nir e 

desenvolver as suas competências ao nível do 
Endomar eting e da Comunicação nterna.

denti car e desenvolver mecanismos e ferramentas de 
Endomar eting  Comunicação nterna.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

E cri a em Am ien e Pr fi i nal
odos os pro ssionais interessados em de nir e 

desenvolver a sua elasticidade criativa e redatorial 
em ambiente pro ssional.

denti car e desenvolver mecanismos e ferramentas de 
planeamento e estruturação dos textos em âmbito 
pro ssional.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Gestão de Crises Corporativas

odos os pro ssionais interessados em de nir e 
desenvolver competências ao nível da gestão de 
crises corporativas.

denti car e desenvolver mecanismos e ferramentas de 
prevenção, de resposta e de monitorização a crises 
corporativas.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

Programa 5S Responsáveis da qualidade, responsáveis da produ-
ção, gestores de processo e chefes de equipa.
De uma forma geral, todos os que queiram melho-
rar a qualidade não só no seu local de trabalho 
como em qualquer ambiente que frequente, isto 
porque, mais do que uma ferramenta de qualidade, 
o Programa 5S pode ser visto como uma loso a de 
vida.

Esta formação tem como objectivo dotar os formandos 
dos conhecimentos necessários para a implementação 
de um Programa 5S, tornando o local de trabalho mais 
e ciente e promovendo o aumento da qualidade, assim 
como uma redução de custos.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Curso Técnico de Contabilidade,

i calidade e e  Admini ra iva Dirigido a todos os adultos com ou sem experiência 
que pretendam adquirir novos conhecimentos e 
desenvolver outras competências técnicas na área 
da Contabilidade, scalidade e da assistência 
administrativa;

O curso de écnico de Contabilidade, Fiscalidade e 
Gestão Administrativa visa consolidar um conjunto de 
competências ao nível da contabilidade, da contabilidade 
especializada, da scalidade e da gestão administrativa.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Curso Técnico de Contabilidade,

i calidade e e  Admini ra iva Dirigido a todos os adultos com ou sem experiência 
que pretendam adquirir novos conhecimentos e 
desenvolver outras competências técnicas na área 
da Contabilidade, scalidade e da assistência 
administrativa;

O curso de écnico de Contabilidade, Fiscalidade e 
Gestão Administrativa visa consolidar um conjunto de 
competências ao nível da contabilidade, da contabilidade 
especializada, da scalidade e da gestão administrativa.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Obrigações laborais nas empresas

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 compreender as principais obrigações laborais das 
empresas.

CLIQUE
AQUI! 7h

B-LEARNING
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https://www.comunilog.com/cursos/t-cnico-de-contabilidade-fiscalidade-e-gest-o-administrativa
https://www.comunilog.com/cursos/t-cnico-de-contabilidade-fiscalidade-e-gest-o-administrativa
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a   im lificad Todos aqueles que pretendam ter conhecimentos 
relativos às medidas a adotar, e respetiva forma das 
requerer, sejam estes trabalhadores independen-
tes, pequenos ou médios empresários, ou até os 
próprios ttrabalhadores por conta de outrém que 
pretendam ter conhecimento das medidas em que 
poderão ser enquadrados e os direitos que bene -
ciam com as mesmas.

isa dotar os formandos de competências que lhes 
permitam escolher as medidas a adotar e requerer a 
aplicação das mesmas, bem como, a respetiva prorroga-
ção.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

As Alterações ao Código do Trabalho O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pessoas da área 
das relaç es p blicas, serviços administrativos e 
direção, assistentes executivas pro ssionais e todas 
as pessoas com responsabilidade nos recursos 
humanos.

Aquisição de competências nas áreas do Direito do 
Trabalho.

CLIQUE
AQUI! 4h

E-LEARNING

Contrato de Trabalho

a rma   e a  
o nal da sessão, os formandos deverão saber o 

que é um contrato de trabalho, como de nir a 
natureza jurídica do contrato, quais os elementos 
obrigatórios na sua formação e quais as principais 
formas de cessação do contrato de trabalho.

Aquisição de conhecimentos práticos relativamente aos 
elementos obrigatórios na elaboração de um contrato de 
trabalho, à de nição do tipo de contrato e quais as 
principais formas de extinção do posto de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

Criar uma loja Online
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 
aplicar criar uma loja online e potencializar os seus 
recursos.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING
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https://www.comunilog.com/cursos/altera-es-ao-c-digo-do-trabalho
https://www.comunilog.com/cursos/contrato-de-trabalho-da-forma-o-cessa-o-0
https://www.comunilog.com/cursos/criar-uma-loja-online


VER
ONLINE

CURSO DESTINATÁRIOS FORMATO DURAÇÃO

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt 800 210 043

Linha Gratuita! Ligue já!

Auditorias a Sistemas de Gestão

NP EN ISO 19011:2019

Quadros superiores e médios de empresas com 
responsabilidade ao nível da estão da ualidade, 
Ambiente e/ou Segurança no rabalho, detentores 
de curso superior.O curso tem como objetivo dotar os formandos de capaci-

dades como:
 Realizar auditorias de acordo com a norma P E  SO 

19011:2018;
• Compreender como desenvolver e implementar um
Programa de Auditorias.

CLIQUE
AQUI! 50h

E-LEARNING ONLINE

63

https://www.comunilog.com/cursos/auditorias-sistemas-de-gest-o-np-en-iso-190112019
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