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saiba aqui...A FLIC (Formação de Línguas, Informática e 

Comunicação) é uma marca da empresa Comuni-

log Consulting, que se pretende acrescentar valor 

na vida dos nossos formandos melhorando as suas 

competências nas áreas linguística, informática e 

comunicação, preparando-os para os constantes 

desafios pessoais e profissionais  s ursos de 
Línguas da Comunilog encontram-se organizados 

de acordo com o Quadro Europeu Comum de 

efer ncia para n uas  inistramos forma o 
desde os níveis mais elementares aos níveis mais 

avançados, bem como uma forte experiência na 

componente empresarial  s cursos das áreas de 
Informática e Comunicação (informática, multimé-

dia  foto rafia  s o cursos eminentemente t cni-
cos e de elevada especialização, assegurados por 

formadores com uma vasta experiência proporcio-

nando uma constante atualização de competên-

cias t cnicas
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nicia   grafia - Público em geral que tenha interesse em melhorar 

as suas competências técnicas no capitulo da

fotogra a
- Pro ssionais de todas as áreas que precisem de 
recorrer à fotogra a para o desempenho das suas 
funç es pro ssionais.

O curso de niciação à Fotogra a permite explorar as 
capacidades técnicas da câmera fotográ ca digital, e 
aplicar as noç es fundamentais da linguagem fotográ ca.

CLIQUE

AQUI! 26h
E-LEARNING

Língua inglesa - Atendimento O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 

interesse em desenvolver competências na área 

temática do curso, nomeadamente estudantes e 

pro ssionais das diversas áreas.
O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam manter uma conversação uente em 
inglês no atendimento ao cliente.

CLIQUE

AQUI! 50h
E-LEARNING

Curso Técnico de Multimédia Os formandos deverão ser capazes de desempe-

nhar todas as funç es de pro ssionais especializa-

dos na área da Multimédia, designadamente, no 

que respeita a manipulação de imagens, anima-

ç es, áudio e vídeo, modelação 3D e pós-produção.

Pretende-se que, no nal do curso, os formandos estejam 
aptos a exercer pro ss es ligadas ao desenho e produção 
digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas 

de caráter técnico e artístico com vista à criação de 
soluç es interativas de comunicação.

CLIQUE

AQUI! 400h
B-LEARNING

ONLINE

ONLINE
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Iniciação ao inglês
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 manter uma conversação em língua 
inglesa.

CLIQUE

AQUI! 35h
E-LEARNING

Iniciação ao espanhol
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 manter uma conversação em espanhol.

CLIQUE

AQUI! 40h
E-LEARNING

Curso Prático de Inglês para 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 escrever documentos em inglês e manter uma conver-

sação uente, mediante a utilização correta das estrutu-

ras básicas da língua inglesa.

CLIQUE

AQUI! 40h
PRESENCIAL

Conversar em inglês sem complicações 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 manter uma conversação em língua 
inglesa.

CLIQUE

AQUI! 35h
E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

PRESENCIAIS
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Língua Estrangeira – Iniciação ao Espanhol Dado a necessidade de relacionamento com 

pessoas que têm como língua materna o espanhol, 

esta formação destina-se a todos aqueles que 
pretendem desenvolver e consolidar a sua compe-

tência cognitiva, adquirir conhecimentos base 

necessários para poder compreender e produzir 
textos orais e escritos na língua espanhola.

Permitir aos formandos a aquisição de conhecimentos na 
língua estrangeira espanhola como instrumento de 

comunicação oral e escrita ao nível básico, que possa ser 
uma ferramenta til a nível pessoal e pro ssional.

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING

Língua Estrangeira – Iniciação ao Inglês Esta formação destina-se a todos aqueles que 
pretendem desenvolver e consolidar a sua compe-

tência cognitiva, adquirir conhecimentos base 

necessários para poder compreender e produzir 
textos orais e escritos na língua inglesa.

Permitir aos formandos a aquisição de conhecimentos na 
língua estrangeira inglesa, como instrumento de comuni-

cação oral e escrita ao nível básico, que possa ser uma 
ferramenta til a nível pessoal e pro ssional.

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING

Língua Estrangeira – Iniciação ao Italiano Esta formação destina-se a todos aqueles que 
pretendem desenvolver e consolidar a sua compe-

tência cognitiva, adquirir conhecimentos base 

necessários para poder compreender e produzir 
textos orais e escritos na língua italiana.

Permitir aos formandos a aquisição de conhecimentos na 
língua estrangeira italiana como instrumento de comuni-

cação oral e escrita ao nível básico, que possa ser uma 
ferramenta til a nível pessoal e pro ssional.

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING

Iniciação ao Mandarim
Todos os interessados.O curso de Mandarim visa fornecer aos alunos um conhe-

cimento básico da língua chinesa, com especial atenção 
para as diferenças que existem entre esta e outras línguas 

de escrita alfabética, tanto a nível gramatical como 

fonético.

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Francês Iniciação A1 O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 

interesse em desenvolver competências no francês.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas que permitam manter uma conversação em língua 
francesa.

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING

Word: Nível Avançado
A todas as pessoas que utilizem a ferramenta 
Microsoft Word.

Curso visa consolidar um conjunto de competências 

sobre as Funcionalidades do ord Avançado.
CLIQUE

AQUI! 20h
E-LEARNING

Word: Nível Intermédio
A todas as pessoas que utilizem a ferramenta 
Microsoft Word.

Este curso visa consolidar um conjunto de competências 

sobre as Funcionalidades do ord.
CLIQUE

AQUI! 20h
E-LEARNING

Curso de Técnico de Manutenção
e Reparação de Computadores

O Curso de écnico de anutenção e Reparação de 
Computadores é dirigido a todos os interessados 

em aprender as principais competências especí -

cas nas áreas da manutenção e reparação de 
equipamentos informáticos.

Adquirir conhecimentos e competências na área de 

manutenção e reparação de computadores.

CLIQUE

AQUI! 20h
E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Apresentações dinâmicas
em PowerPoint e Prezi

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 permitam elaborar apresentações dinâmicas, 

criativas e e cazes com o Po erPoint e o Prezi.

CLIQUE

AQUI! 20h
E-LEARNING

Segurança Informática
Formandos com interesse na área de nformática.Dar a conhecer aos Formandos noç es básicas de 

segurança, na utilização de equipamentos informáticos 
com acesso à Internet.

CLIQUE

AQUI! 14h
E-LEARNING

Excel avançado
Esta formação destina-se a todos os formandos 
que pretendem obter os coenhecimentos essen-

ciais para trabalhar com uma folha de cálculo no 

Microsoft Excel.

o nal deste curso, pretende-se que os formandos 
possam utilizar algumas das funcionalidades avançadas 
presentes no Microsoft Excel.

CLIQUE

AQUI! 25h
E-LEARNING

Excel Inicial
Esta formação destina-se a todos os formandos 
que pretendem obter os conhecimentos sobre o 

funcionamento de uma folha de cálculo e principais 

funcionalidades.

O curso de Excel Inicial é dirigido a pessoas que necessi-

tem de aprender ou melhorar os seus conhecimentos na 

área das folhas de cálculo.

CLIQUE

AQUI! 20h
E-LEARNING

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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Curso de HelpDesk/Suporte Técnico Candidatos, com ou sem experiência, interessados 

em entrar na área da assistência técnica informáti-

ca. Pro ssionais da área, tais como técnicos de 
informática, programadores ou outros, que desejem 

adquirir, melhorar ou atualizar os seus conhecimen-

tos e competências técnicas no âmbito da 

manutenção e reparação de des tops e portáteis e 
da instalação e manutenção de servidores.

A formação de elpDes  /Suporte écnico tem como 
objetivo dotar os formandos de conhecimentos e compe-

tências técnicas que os tornem capazes de prestarem 
assistência ou suporte técnico a utilizadores na área da 
informática, à distância ou presencialmente.

CLIQUE

AQUI! 400h
B-LEARNING

Técnico de Programação Android Este curso destina-se a todos os que pretendem 

iniciar ou adquirir mais conhecimentos no desen-

volvimento de aplicações para dispositivos Android.O curso de técnico de Programação Android tem como 
objetivo dotar os formandos de conhecimentos e compe-

tências técnicas que os tornem capazes de construir, de 
raiz, ou adaptar aplicaç es para o sistema Android, 
englobando tanto telemóveis como tablets.

CLIQUE

AQUI! 400h
B-LEARNING

erramen a  d  fice odos os utilizadores de computadores interessa-

dos em adquirir e/ou colmatar lacunas nas 
ferramentas do o ce tanto a nível pessoal como 
pro ssional.

Este curso integra o sistema operativo mais utilizado em 
todo o mundo (Windows) e visa o desenvolvimento de 

competências no processador de texto e a folha de 

cálculo mais populares (Word e Excel), assim como no 

Po er Point, ferramenta mais utilizada para apresenta-

ções.

CLIQUE

AQUI! 50h
E-LEARNING ONLINE

ONLINE

Microsoft Outlook odos os utilizadores de computadores interessa-

dos em adquirir e/ou colmatar lacunas na gestão 
de contas de email através do icrosoft Outloo .Este curso tem como objectivo dotar os participantes dos 

conhecimentos que lhes permitam trabalhar e utilizar 
e cazmente o icrosoft Outloo .

CLIQUE

AQUI! 30h
E-LEARNING
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Apresentações Dinâmicas e Atrativas Este curso destina-se a todos os pro ssionais que 
precisam de fazer apresentaç es no contexto da 
sua atividade pro ssional, assim como a estudantes 
que pretendam criar apresentações dinâmicas para 

os seus trabalhos.

Criar, planear e executar apresentações dinâmicas 

utilizando os soft ares Prezi, Emaze, Po toon, Slidebean 
e Microsoft Sway.

CLIQUE

AQUI! 24h
E-LEARNING

FilmoraGo Android
O curso destina-se a todas a pessoas que preten-

dam adquirir conhecimentos nesta área temática.
O objetivo geral deste curso é abordar as principais 

ferramentas de edição de um vídeo.
CLIQUE

AQUI! 24h
E-LEARNING

FilmoraGo iOS
O curso destina-se a todas a pessoas que preten-

dam adquirir conhecimentos nesta área temática.
O objetivo geral deste curso é abordar as principais 

ferramentas de edição de um vídeo.
CLIQUE

AQUI! 24h
E-LEARNING

Desenhadores técnicos, Designers, Arquitectos
Engenheiros,Outros profissionais ligados ao 
desenho técnico CAD 2D

AutoCAD 2D – Ferramentas Essenciais
O curso pretende dotar os profissionais com as 
ferramentas essenciais para elaboração e produção de 
desenhos técnicos em formato CAD 2D, recorrendo ao 
programa Autodes  AutoCAD.

CLIQUE

AQUI! 50h
E-LEARNING ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE
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SPSS (Nível Básico) Este curso destina-se a todas as pessoas que 

precisam de tratar e analisar estatisticamente 

dados, quer em contextos pro ssionais, quer em 
contextos académicos (teses de licenciatura, 

mestrado ou doutoramento), de áreas tão diversas 
como as ciências sociais e humanas, as engenharias 

ou até mesmo a medicina.

Realizar o tratamento e análise de dados estatísticos com 
o software IBM SPSS.

CLIQUE

AQUI! 24h
E-LEARNING

SPSS (Nível Avançado) Este curso destina-se a todas as pessoas que 

precisam de tratar e analisar estatisticamente 

dados, quer em contextos pro ssionais, quer em 
contextos académicos (teses de licenciatura, 

mestrado ou doutoramento), de áreas tão diversas 
como as ciências sociais e humanas, as engenharias 

ou até mesmo a medicina.

Realizar o tratamento e análise de dados estatísticos com 
o software IBM SPSS, aplicando procedimentos estatísti-

cos como os testes paramétricos e não paramétricos e 
análise de regressões lineares.

CLIQUE

AQUI! 25h
E-LEARNING ONLINE

ONLINE
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