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A Academia Rodoviária By Comunilog
pretende ser a referência nacional no
ramo da formação rodoviária, com o
objetivo de formar proﬁssionais do
setor, reconhecendo competências
para o exercício da função.
Dispomos de uma equipa de proﬁssionais experiente e produtos capazes de
satisfazer todas as necessidades que as
empresas do setor rodoviário necessitam, sobretudo nas necessidades
formativas dos seus intervenientes e
nas inúmeras questões que se colocam
aos empresários e proﬁssionais do
setor.
Os cursos de formação rodoviária que
a Academia Rodoviária engloba são, na
sua grande maioria, regulados pelo
IMT, sendo formações dinâmicas e uma
mais-valia para o desempenho eﬁcaz
dos colaboradores das empresas.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Capacidade de Gerente de Empresas de
Transportes de Mercadorias

Esta formação destina-se a todos os que pretendam a obtenção de capacidade proﬁssional para
transportes rodoviários de mercadorias que tencionem atingir um nível de conhecimentos e aptidões
práticas necessárias para dirigir uma empresa de
transportes.

O curso de Capacidade de Gerente de Empresas de
Transporte de Mercadorias visa abordar os principais
aspetos subjacentes à gestão de uma empresa de
transportes rodoviários de mercadorias, permitindo obter
conhecimentos pra aceder ao certiﬁcado da capacidade
proﬁssional para transportes rodoviários de mercadorias.

Capacidade de Gerente de Empresas de
Transportes de Passageiros
O curso de Capacidade de Gerente de Empresas de
Transporte de Mercadorias visa abordar os principais
aspetos subjacentes à gestão de uma empresa de
transportes passageiros.

Transporte de Mercadorias Perigosas
Curso de Base ADR - Reciclagem
O curso de Transporte de Mercadorias Perigosas - Curso
de Base ADR - Reciclagem permeite aos formandos
renovarem os suus conhecimentos sobre regras, medidas
de segurança e procedimentos especíﬁcos associados ao
transporte de mercadorias perigosas, de forma a obterem
o certiﬁcado necessário ao exercício da proﬁssão.

Esta formação destina-se a todos os que pretendam a obtenção de capacidade proﬁssional para
transportes rodoviários de passageiros que tencionem atingir um nível de conhecimentos e aptidões
práticas necessárias para dirigir uma empresa de
transportes.

Esta formação destina-se a todos os Motoristas que
transportam Mercadorias Perigosas por estrada e
pretendam renovar a especialização destes,
fornecendo-lhes conhecimentos teóricos e práticos
sobre os riscos desse transporte.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

36h
PRESENCIAIS
B-LEARNING

30h
ONLINE

36h
PRESENCIAIS
B-LEARNING

30h
ONLINE

12h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Transporte de Mercadorias Perigosas
Curso de Base ADR

Esta formação destina-se a todos os Motoristas que
transportam Mercadorias Perigosas por estrada e
visa a especialização destes, fornecendo-lhes
conhecimentos teóricos e práticos sobre os riscos
desse transporte.

O curso de Transporte de Mercadorias Perigosas - Curso
de Base ADR permite dotar os formandos com os conhecimentos necessários de forma a prevenir riscos especíﬁcos associados à condução dos veículos de transporte de
mercadorias perigosas e permitir o acesso à proﬁssão.

ADR - Transporte de Mercadorias Perigosas
Especialização Cisternas - Reciclagem

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição
de conhecimentos sobre regras, medidas de segurança, e
procedimentos especíﬁcos associados ao transporte de
mercadorias perigosas - cisternas,com vista à obtenção
do certiﬁcado necessário ao exercício da proﬁssão.

FORMATO

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

6h
PRESENCIAL

Esta formação de especialização para o transporte
de cisternas destina-se a condutores que já tenham
frequentado a formação de base de ADR- Transporte de Mercadorias Perigosas.

DURAÇÃO

18h

Esta formação de especialização para o transporte
em cisternas destina-se a condutores que pretendam renovar a especialização em cisternas.

O curso de ADR - Tranportes de Mercadorias Perigosas Especialização cisternas - Reciclagem pretende que os
participantes obtenham a aquisição de conhecimentos
sobre regras, medidas de segurança, e procedimentos
especíﬁcos associados ao transporte de mercadorias
perigosas, com vista à obtenção do certiﬁcado necessário
ao exercício da proﬁssão.

ADR - Transporte de Mercadorias Perigosas
Especialização Cisternas - Inicial

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

PRESENCIAIS

12h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS
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ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Acondicionamento e Transporte de Cargas
no Sector Rodoviário

Todos os trabalhadores e ou empresas , que
realizam trabalhos de transporte de qualquer bem
em qualquer tipo de veículos.

O curso de Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM) Formação Inicial acelerada dotará o formando com as
competências necessárias para o desempenho da função
de Motorista.

Motoristas de Pesados de Passageiros (CAM)
Formação Inicial Acelerada
O curso de Motoristas de Pesados sde Passageiros (CAM)
Formação Inicial Acelerada pretende permitir aos participantes a aquisição de conhecimentos sobre as regras,
medidas de segurança, e procedimentos especíﬁcos
associados à condução de Veículos Pesados de Passageiros, com vista à emissão do Certiﬁcado de Aptidão
Proﬁssional de Motoristas, necessário ao exercício da
proﬁssão.

FORMATO

O presente curso destina-se a todas as pessoas
titulares da carta:
- C e C1+E, a partir dos 18 anos;
- C e C+E, a partir dos 21 anos.

O presente curso destina se a todas as pessoas
titulares da carta:
- D1 e D1+E, a partir dos 21 anos;
- D e D+E, a partir de 23 anos.

DURAÇÃO

8h
PRESENCIAL

Com o curso de Acondicionamento e Transporte de
Cargas no Setor Rodoviário pertendese que o formando
identiﬁque e aplique em contexto de trabalho as regras e
medidas relativas ao Acondicionamento de Cargas nos
Transportes Rodoviários.

Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM)
Formação Inicial Acelerada

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

PRESENCIAIS

140h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

140h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Motoristas de Pesados de Mercadorias (CAM)
Reciclagem

O presente curso destina-se a todas as pessoas
titulares da carta C e C+E e subcategorias C1 e C1+E
que pretendam renovar o CAM.

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso de Condução Defensiva Económica e Ambiental
foi desenvolvido de forma a fornecer conhecimentos
necessários para a prática de uma condução defensiva
económica e ambiental.

Certiﬁcação de Motorista de Táxi
(CMT) - Reciclagem
O curso Certiﬁcação de Motorista de Táxi (CMT) - Reciclagem permite adquirir competências necessárias para a
renovação do Certiﬁcado de Motorista de Táxi.

PRESENCIAIS

35h
PRESENCIAL

Todos os condutores que utilizem um veículo
automóvel para ﬁns proﬁssionais e particulares e
que desejem adoptar hábitos de condução mais
defensivos, mais económicos e mais ambientais.

DURAÇÃO

35h

O presente curso destina-se a todas as pessoas
titulares da carta D e D+E e subcategorias D1 e D1+E.

O curso de Motoristas de Pesados de Passageiros (CAM) Reciclagem, permite aos formandos adquirirem competências necessárias para a renovação do seu cartão de
Motorista de Veículos Pesados de Passageiros.

Condução Defensiva Económica e Ambiental

FORMATO

PRESENCIAL

O curso de Motorista de Pesados de Mercadorias (CAM) Reciclagem, permite aos formandos adquirirem competências necessárias para a renovação do seu cartão de
Motorista de Veículos Pesados de Mercadorias.

Motoristas de Pesados de Passageiros
(CAM) Reciclagem

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

PRESENCIAIS

7h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Candidatos a Motorista de Táxi.

26h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS
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ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Certiﬁcação de Motorista de Táxi (CMT)
Formação Inicial

DESTINATÁRIOS

Certiﬁcação de Motoristas TVDE (CMTVDE)
Formação Contínua
Este curso tem como ﬁnalidade a renovação da certiﬁcação dos motoristas de transporte individual e remunerado
de passageiros em veículos descaracterizados a partir de
plataforma eletrónica.

Certiﬁcação de Motoristas TVDE (CMTVDE)
Formação Inicial
Este curso tem como ﬁnalidade a certiﬁcação inicial dos
motoristas de transporte individual e remunerado de
passageiros em veículos descaracterizados a partir de
plataforma eletrónica.

Através do Curso de Formação de Tacógrafos os formandos adquirem conhecimentos quanto à correta utilização
do tacógrafo digital e analógico, leitura e manuseamento
dos respetivos discos, utilização dos cartões de controle e
cartão tacográﬁco e folhas de registos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Candidatos a Motorista de Táxi

126h
PRESENCIAL

Este curso de Motorista de Táxi (Formação Inicial) permite
adquirir competências necessárias para o desempenho
das funções de Motorista de Táxi.

Tacógrafos
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

PRESENCIAIS

Motoristas que pretendam renovar a certiﬁcação de
motorista de transporte individual e remunerado de
passageiros em veículos descaracterizados a partir
de plataforma eletrónica.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Público em geral que pretenda exercer a proﬁssão
de motorista de transporte individual e remunerado
de passageiros em veículos descaracterizados a
partir de plataforma eletrónica.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

8h

177h

A formação destina-se a todos aqueles que utilizam
ou pretendam utilizar Tacógrafos analíticos e/ou
digitais.

7h

7

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Gestão dos Tempos de Condução,
Repouso e Utilização do Tacógrafo

- Gestores de tráfego;
- Motoristas proﬁssionais.

FORMATO

Motoristas de Transporte Coletivo de
Crianças - Inicial

- Motoristas que fazem o transporte colectivo de
crianças ao serviço de creches, jardins-de-infância
e escolas;

O curso de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
pretende que os formandos adquiram os conhecimentos
e as competências necessárias à realização do Transporte
Coletivo de Crianças. Que sejam capazes de reconhecer
pressupostos básicos, nomeadamente a sua responsabilidade e as exigências e os riscos deste tipo de transporte.

- IPSS, Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais,
empresas de transporte de passageiros ou outras.

Motoristas de Transporte Coletivo de
Crianças - Reciclagem

A formação destina-se a todos aqueles que desempenham a função de Motorista de Transporte
Colectivo de Crianças que pretendem renovar o
Certiﬁcado.

DURAÇÃO

7h
E-LEARNING

O curso de Gestão dos Tempos de Condução, Repouso e
Utilização do Tacógrafo pretende sensibilizar e dotar os
participantes dos conhecimentos e competências que
lhes permitam entender a importância dos tempos de
condução e repouso assim como saberem utilizar
eﬁcazmente os tacógrafos.

O curso de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
- Reciclagem pretende que os formandos adquiram os
conhecimentos e as competências necessárias à realização do Transporte Coletivo de Crianças. Que sejam
capazes de reconhecer pressupostos básicos, nomeadamente a sua responsabilidade e as exigências e os riscos
deste tipo de transporte.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

ONLINE

36h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

20h
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VER
ONLINE

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

Motorista VIP
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos para a aquisição de técnicas de
condução segura, confortável e eﬁciente, em particular no
transporte de altas individualidades.

- Esta formação destina-se a todos os condutores
em geral nomeadamente, condutores de altas
individualidades (VIP's) e seguranças.

Vigilante de Transporte Coletivo de Crianças

- Esta formação destina-se a todos os condutores
em geral nomeadamente, condutores de altas
individualidades (VIP's) e seguranças.

O curso Motorista VIP visa preparar motoristas privados e
executivos na tarefa diária de condução eﬁciente e
segura. Nesta formação completa os formandos
adquirem noções de condução económica, defensiva e
ambiental, assim como prevenção da criminalidade e
medidas de prevenção, apresentação pessoal, relacionamento interpessoal, comunicação e postura no trabalho.

Segurança Rodóviária - Carta por pontos
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Pretende-se dotar os participantes de conhecimentos
sobre a utilização do livrete individual de controlo, pretende-se também em prática de contexto de trabalho,
identiﬁcar e aplicar as principais regras e medidas sobre o
mesmo.

21h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

16h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

- Condutores com 5 ou menos pontos.

16h

Atualização dos conhecimentos sobre segurança rodoviária necessários para atribuição de pontos para a carta de
condução.

Livrete Individual de controlo

DURAÇÃO

PRESENCIAL

A todos os trabalhadores, incluindo, gestores de
frota, gerentes de empresas de transportes e outros
proﬁssionais do setor que pretendam obter conhecimentos em prática de contexto de trabalho sobre
o Livrete Individual de Controlo.

PRESENCIAIS

8h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Gestão de Tráfego

Este curso destina-se a:
Pessoas que pretendem investir no seu desenvolvimento pessoal e da organização onde se integram
realizando e promovendo mudanças eﬁcazes.
Todos os interessados em conhecer e dominar os
princípios básicos aplicáveis à gestão de tráfego.

O curso de Gestor de tráfego permite formar proﬁssionais
qualiﬁcados e polivalentes capazes de executar o
trabalho técnico na organização, coordenação e gestão
do transporte de mercadorias, de forma autónoma, com
competência e responsabilidade.

- Obter conhecimentos sobre a legislação aplicável ao
transporte de mercadorias perigosas e às funções do
Conselheiro de Segurança.
- Conhecer a informação e documentação atualizada para
o transporte de mercadorias perigosas por estrada (ADR)
para assegurar o bom desempenho da função de Conselheiro de Segurança.

Conselheiros de Segurança - Renovação
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Conselheiros de Segurança - Inicial
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

- Obter conhecimentos sobre a legislação aplicável ao
transporte de mercadorias perigosas e às funções do
Conselheiro de Segurança.
- Conhecer a informação e documentação atualizada para
o transporte de mercadorias perigosas por estrada (ADR)
para assegurar o bom desempenho da função de Conselheiro de Segurança.

O curso de Conselheiro de Segurança dirige-se a
todas as pessoas que pretendam vir a exercer (ou
continuar a exercer, no caso da renovação) a função
de Conselheiro de Segurança para transporte de
mercadorias perigosas numa empresa ou pretendam adquirir conhecimentos avançados sobre o
regulamento ADR (mercadorias Perigosas).

O curso de Conselheiro de Segurança dirige-se a
todas as pessoas que pretendam vir a exercer (ou
continuar a exercer, no caso da renovação) a função
de Conselheiro de Segurança para transporte de
mercadorias perigosas numa empresa ou pretendam adquirir conhecimentos avançados sobre o
regulamento ADR (mercadorias Perigosas).

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

38h
E-LEARNING

ONLINE

71h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

25h
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SEGURANÇA PRIVADA
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SEGURANÇA PRIVADA

A Academia de Segurança Privada By
Comunilog é uma marca especializada na
formação na área de segurança, autorizada
pelo Departamento de Segurança Privada
da Direção Nacional de da Polícia de Segurança Publica, através da sua autorização
nº 07. Através da nossa rede de centros de
formação, preparamos os melhores proﬁssionais no cumprimento da legislação em
vigor, dotando-os das competências
necessárias e fundamentais ao exercício da
atividade de segurança e vigilância privada. Através de formação obrigatória e
complementar pretende ser a referência da
formação nesta área, contando com um
grupo de formadores altamente qualiﬁcados, com uma vasta experiência proﬁssional na área da formação proﬁssional e no
setor da Segurança Proﬁssional Privada em
Portugal.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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ONLINE

CLIQUE
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Formação de Vigilante (Autorização 07VIG)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação na área de Proteção de Pessoas e Bens e,
pretendam esta especialidade, precisam de
frequentar 90 horas deste curso.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários
para o exercício da função de Vigilante.

Formação de Vigilante - Atualização
(Autorização 07VIG)

Formação de base para todos aqueles que desejem
enveredar por uma especialidade de segurança-porteiro.

Formação de Segurança-Porteiro
Atualização (Autorização 07SPR)
Formação de base para todos aqueles que desejem
enveredar por uma especialidade de segurança-porteiro.

FORMATO

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação especíﬁca de segurança-porteiro na área de
Proteção de Pessoas e Bens e que já sejam detentores de Vigilante, só precisam de frequentar 50
horas de formação. E já ser detentor de vigilante.

DURAÇÃO

90h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todos os que pretendam atualizar o cartão de
Vigilante é necessário frequentar 30 horas de
formação.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários
para a atualização do seu exercício da função de Vigilante.

Formação de Segurança-Porteiro
(Autorização 07SPR)

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

30h

50h

Todos aqueles que pretendam atualizar o seu
cartão de Segurança-Porteiro precisam de frequentar 40 horas desta formação.

40h
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Formação de Assistente de Recinto de
Espetáculos (Autorização 07ARE)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação especíﬁca na área de Proteção de Pessoas e
Bens. Esta formação tem duração de 70 horas. E já
ser detentor de vigilante.

Esta formação pretende dotar os formandos de conhecimentos relativos às funções de assistente de recinto de
espetáculos.

Formação de Assistente de Recinto de
Espetáculos (Autorização 07ARE)
Atualização

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Com este curso pretende-se que o formando adquira
competências necessárias para o desempenho da sua
proﬁssão enquanto Assistente de Recinto Desportivo.

Assistente de Recinto Desportivo
Atualização (Autorização 07ARD)
O curso pretende permitir aos participantes a aquisição
de conhecimentos sobre as regras, medidas de segurança, e procedimentos especíﬁcos associados á Função de
Segurança privada em recintos Desportivos, Sectores e
Anéis de Segurança.

FORMATO

DURAÇÃO

70h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todos aqueles que pretendam atualizar a especialidade de ARE - Assistente de Recinto de Espetáculos precisam de frequentar 30 horas de formação.

Esta formação pretende que os formandos atualizem os
conhecimentos relativos às funções de assistente de
recinto de espetáculos.

Assistente de Recinto Desportivo
(Autorização 07ARD) - Parcial

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

30h

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação na área de Proteção de Pessoas e Bens. Os
formandos têm de ser detentores do ARE para
poder frequentar esta especíﬁca de 30 horas.

30h

Todos aqueles que pretendam atualizar o seu
cartão de Assistente de Recinto Desportivo
precisam de frequentar 30 horas desta formação.

30h
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VER
ONLINE
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Assistente de Recinto Desportivo
(Autorização 07ARD)

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação na área de Proteção de Pessoas e Bens. Os
formandos têm de ter a Formação Base para poder
frequentar esta especíﬁca cuja duração é de 90
horas.

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição
de conhecimentos sobre as regras, medidas de segurança, e procedimentos especíﬁcos associados á Função de
Segurança privada em recintos Desportivos, Sectores e
Anéis de Segurança.

Vigilante de Transporte de Valores
(Autorização 07VTV)

FORMATO

DURAÇÃO

90h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todos aqueles que pretendem adquirir conhecimentos relativos às funções de vigilante de
transporte de valores.

Dotar os formandos com conhecimentos necessários
para o exercício da função de Vigilante de Transporte de
Valores.

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP)

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

170h

Todos aqueles que pretendam adquirir uma formação na área de Proteção de Pessoas e Bens.

190h

Formação de base para todos aqueles que desejem
enveredar por uma especialidade de vigilante de pessoas.

CLIQUE
AQUI!

Formação de Vigilante de Proteção e
Acompanhamento Pessoal
(Autorização 07VPAP) - Atualização

Todos aqueles que pretendam atualização o cartão
de Vigilante de Proteção e Acompanhamento
Pessoal.

60h

O curso de Formação Especíﬁca de Vigilante de Proteção
e Acompanhamento Pessoal - Atualização (07VPAP) é
ideal para todos os formandos que desejem atualizar os
seus conhecimentos na especialidade de vigilante de
pessoas.
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VER
ONLINE

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Fiscal de Exploração de Transportes Públicos
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

A formação de ﬁscal de exploração de transportes
públicos tem como objetivo passar conhecimento nas
funções de ﬁscal de exploração de transportes públicos,
ao nível de conhecimentos do regime de ﬁscalização de
títulos de transporte, competências em gestão de
conﬂitos, e conhecimentos e procedimentos de registo
de incidentes.

Fiscal de Exploração de Transportes
Públicos - Actualização
Este curso visa dotar o formando das competências
necessárias para a atualização do seu exercício da função
de Fiscal de Exploração de Transportes Públicos.

Curso de Supervisor de Segurança Privada
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam exercer funções como supervisor de
segurança privada.

Todos aqueles que pretendem adquirir conhecimentos relativos às funções de ﬁscal de exploração
de transportes públicos.

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
que pretendam renovar o cartão proﬁssional de
Fiscal de Exploração de Transportes Públicos e
atualizar os seus conhecimentos.

O curso destina-se a pessoal de segurança ou
vigilância (detentor de cartão MAI válido), supervisores e/ou chefes de grupo de empresas de
segurança privada que pretendam desenvolver as
suas competências nesta área, cidadãos nacionais
ou da comunidade europeia que pretendam desenvolver a sua carreira na segurança privada, desempregados ou proﬁssionais que pretendam a sua
requaliﬁcação proﬁssional na área da segurança
privada.

30h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

10h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

30h
E-LEARNING

ONLINE
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SEGURANÇA PRIVADA

VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

CURSO

Assistente de Portos e Aeroportos
Proteção Portuária (Autorização 07APA-P)
O curso de Assistente de Portos e Aeroportos - Protecção
Portuária é uma formação que permite a todos os formandos que concluam o curso com aproveitamento exercer
atividade proﬁssional de Assistente de Portos e Aeroportos, onde vão poder aplicar os seus conhecimentos
adquiridos no curso

Assistente de Portos e Aeroportos
Proteção Portuária- Atualização
(Autorização 07APA-P)

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

Todos aqueles que pretendem adquirir conhecimentos relativos às funções de assistente de portos
e aeroportos.

140h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todos aqueles que pretendem atualizar conhecimentos relativos às funções de assistente de
portos.

O curso de Assistente de Portos - Proteção Portuária é
uma formação que permite a todos os formandos que
concluam o curso com aproveitamento exercer atividade
proﬁssional de Assistente de Portos - Proteção Portuária
onde vão poder aplicar os seus conhecimentos adquiridos no curso.

DURAÇÃO

45h

Prevenção e Combate a Incêndios
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos
nos casos de incêndio.

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

25h

17

SEGURANÇA PRIVADA

VER
ONLINE

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

CURSO

Técnicas de Socorrismo Principios Básicos
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso de Técnicas de socorrismo - princípios básicos
forma proﬁssionais na área do primeiros socorros capazes
de dar resposta com eﬁcácia às diferentes situações de
assistência com que se podem confrontar.

Combate a incêndios e meios de
1º intervenção

CLIQUE
AQUI!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

O curso pretende permitir aos participantes a aquisição
de conhecimentos sobre as regras, medidas de segurança, e procedimentos especíﬁcos associados à função de
Coordenador de Segurança.

Técnico de Sistenas de
Segurança Eletrónica e Intrusão
Adquirir conhecimentos e competências de Sistemas de
Segurança Eletrónica e Intrusão de acordo com a legislação em vigor.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

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

25h
PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

6h

Todos aqueles que pretendem adquirir conhecimentos relativos às funções de coordenador de
segurança.

Este curso destina-se a:
•Técnicos instaladores de sistemas de segurança
eletrónica que pretendam inscrever-se no SIGESP
da PSP para obtenção do registo prévio pela primeira vez;

DURAÇÃO

PRESENCIAIS

Equipa de Seguranças do Hospital.

No ﬁnal deste curso, os formandos deverão ser capazes
de interpretar medidas de autoproteção, executar procedimentos de emergência e atuar com meios de primeira
intervenção perante focos de incêndio em fase inicial.

Coordenador de Segurança
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

180h

50h

•Técnicos instaladores de sistemas de segurança
eletrónica (intrusão, CCTV, controlo de acessos) já
inscritos no SIGESP da PSP e que necessitem de
renovar o registo prévio;

18
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A AgroForest é uma Academia da
Comunilog que pretende ser a referência
para o desenvolvimento rural e ﬂorestal.
Certiﬁcada nas áreas de Produção
Agrícola e Animal e Silvicultura e Caça,
pretende ser a primeira escolha para
todos os intervenientes nas áreas
ﬂorestal, agroindustrial, agrícola e
turismo rural.
Esta Academia posiciona-se como a
primeira escolha, junto de proﬁssionais
e particulares, contribuindo para o
aumento das suas competências. É
uma formação obrigatória, devidamente
reconhecida e certiﬁcada do mundo
agroﬂorestal, contando para isso com
uma equipa de formadores e técnicos
altamente especializados e com uma
forte ligação ao mercado.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA

20
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos (APF)

Organizações de agricultores;
- Técnicos Comerciais;
- Desempregados;
- Trabalhadores Agrícolas;
- Proﬁssionais que exerçam ou venham a exercer a
sua actividade produtiva na área agrícola, nomeadamente na aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos;
- População em Geral.

O curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
(APF) pertende capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos ﬁtoframacêuticos,
minimizando os rscos para o aplicador, o ambiente,
espécies e organismos não visados e o consumidor, de
acordo com os princípios da proteção integrada.

Atualização de Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos (AAPF)

Atualização em Distribuição,
Comercialização e Aplicação de
Produtos Fitofarmacêuticos (ADCAPF)

Atualização em Distribuição,
Comercialização de Produtos
Fitofarmacêuticos (ADCPF)
Capacitar os formandos para a atividade de distribuição e
comercialização de produtos ﬁtofarmacêutico de forma
segura e reponsável, minimizando os riscos para o aplicador e o ambiente.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

Quadros técnicos, com habilitação académicalicenciatura ou bacharelato no âmbito agrícola ou
ﬂorestal, que exerçam ou venham a exercer atividade ligada à distribuição, comercialização e aplicação de produtos ﬁtofarmacêuticos ou de formador
nesta área que pretendam renovar os seus conhecimentos.

DURAÇÃO

35h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Formadores, gestores e técnicos de formação que
pretendam desenvolver ou gerir atividades
pedagógicas utilizando estas tecnologias.

Atualizar os participantes para a manipulação e aplicação
segura de produtos ﬁtofarmacêuticos, minimizando os
riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, de acordo com o novo
quadro regulamentar e a inovação técnica ocorrida.

Identiﬁcar as diferentes técnicas de proteção das culturas
e as boas práticas ﬁtossanitárias;

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

14h

35h
PRESENCIAL

Esta formação destina-se a operadores que pretendam renovar o cartão por forma a poder exercer
atividade nos circuitos de distribuição e comercialização de produtos ﬁtofarmacêuticos.

PRESENCIAIS

14h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

21
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CURSO

Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos
com Equipamentos de Pulverização
Manual (APFEPM)
Capacitar os participantes para a manipular e aplicar de
forma segura produtos ﬁtofarmacêuticos, minimizando os
riscos para o aplicador, o ambiente, espécies e organismos não visados e o consumidor, utilizando equipamentos de pulverização manual.

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Distribuição e Comercialização de
Produtos Fitofarmacêuticos (DCPF)
Capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e
práticos para desempenhar atividades de distribuição e
comercialização de produtos ﬁtofarmacêuticos.

Conduzir e operar com o trator em
segurança (COTS35)
Complementar os conhecimentos teóricos e práticos dos
participantes sobre condução e operação de tratores em
segurança tendo em vista a melhoria do seu desempenho
na via pública e na exploração e a redução da sinistralidade.

Proteção dos Animais em Transporte de
Curta Duração - Ruminantes e Equinos
Capacitar os formandos com os conhecimentos técnicos
e normativos relativos ao Bem-estar animal durante o
transporte de animais de uma dada espécie ou espécies,
em viagens de curta duração (- de 8 horas) (Reg. (CE)
1/2005 do Conselho, de 22 de dezembro de 2004 e DL nº
265/2007 de 24 de julho).

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

Quem pretenda manipular e aplicar de forma
segura produtos ﬁtofarmacêuticos utilizando
equipamentos de pulverização manual.

DURAÇÃO

25h
PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Esta formação destina-se a operadores que
exerçam ou venham a exercer atividade nos
circuitos de distribuição e comercialização de
produtos ﬁtofarmacêuticos.

Agricultores, operadores e trabalhadores agrícolas
- Alínea a) do Artigo 3.º do Despacho 3232/2017, de
18 de Abril.

25h

35h

- Transportadores de animais, condutores e ajudantes de transporte;
- Proﬁssionais que pretendam vir a ser transportadores de animais, condutores e ajudantes no
transporte de animais.

18h
PRESENCIAIS
PRESENCIAL
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CURSO

Manobrador de Maquinas
Agrícolas e Florestais
Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam com segurança manobrar máquinas
agrícolas e ﬂorestais.

Nutrição das plantas
CLIQUE
AQUI!

Adquirir competências técnicas relativamente à nutrição
das plantas que permitam adotar diferentes nutrientes
em função das plantas.

Proteção das Plantas
CLIQUE
AQUI!

Reconhecer os principais conceitos de proteção de
plantas, os seus inimigos e as principais estratégias a
desenvolver contra as doenças e pragas.

Alimentação e Nutrição Animal
CLIQUE
AQUI!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências nesta área de formação.

Conhecer os principais riscos do trabalho agrícola, bem
como a legislação inerente à aplicação das principais
normas de segurança, higiene, e saúde na execução de
trabalhos agrícolas.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

16h

PRESENCIAIS
PRESENCIAL

Candidatos a projetos de Jovens Agricultores (no
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores
agrícolas eventuais ou permanentes e outros
interessados nesta temática.

E-LEARNING

ONLINE

Candidatos a projetos de Jovens Agricultores (no
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores
agrícolas eventuais ou permanentes e outros
interessados nesta temática.

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

25h

25h

Identiﬁcar a anatomia e ﬁsiologia do aparelho
digestivo.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam com segurança manobrar máquinas
agrícolas e ﬂorestais.

Segurança e Saúde no Trabalho Agrícola
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

50h

Todos os interessados, com necessidade de desenvolver os seus conhecimentos e competências
nesta área.

50h
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

CURSO

DESTINATÁRIOS

Gestão da empresa agrícola

O Curso de Gestão da Empresa Agrícola é dirigido a
todos os interessados em adquirir conhecimentos
de gestão no âmbito de atividades relacionadas
com a agricultura e o meio rural.

E-LEARNING

ONLINE

Candidatos a projetos de Jovens Agricultores (no
âmbito do PDR2020), agricultores, trabalhadores
agrícolas eventuais ou permanentes e outros
interessados nesta temática.

E-LEARNING

ONLINE

Licenciados ou bacharéis da área agrícola que
exerçam ou venham a exercer atividade ligada à
distribuição, comercialização e aplicação de produtos ﬁtofarmacêuticos ou de formador nesta área.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

Com este curso o formando poderá adquirir competências e conhecimentos fundamentais para a gestão efetiva
de uma empresa agrícola.

Agricultura sustentável
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

Este curso tem com objetivo dotar os futuros Jovens
Agricultores de competências e conhecimentos diversos
relacionados com a produção agrícola.

Formadores em Distribuição,
Comercialização e Aplicação de Produtos
Fitofarmacêuticos (FDCAPF)

FORMATO

DURAÇÃO

50h

50h

91h

Esta formação tem como objetivo capacitar os participantes com conhecimentos, competências e atitudes sobre a
organização e supervisão da distribuição. Comercialização e aplicação de produtos ﬁtofarmacêuticos, de forma
segura e de acordo com as boas práticas ﬁtossanitárias,
para atuarem como eventuais técnicos responsáveis ou
como formadores.

Reprodução Animal
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos de conhecimentos básicos e particularidades dos aparelhos reprodutor feminino e masculino
de ruminantes e suínos e orientar para a aplicação de
técnicas para a reprodução e melhoramento animal.

Público em geral com interesse na área, agricultores, produtores pecuários e candidatos a projetos
de Jovens Agricultores (no âmbito do PDR2020).

25h

24
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VER
ONLINE

CURSO

Modo de Produção Biológico (DRAP)
CLIQUE
AQUI!

O curso é homologado pela DRAP, que permite o cumprimento dos requisitos obrigatórios, inerentes às medidas
agroambientais.

Sanidade Animal
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos de conhecimentos básicos de
aspetos de um animal saudável e com sinal de doença em
ruminantes e suínos.

Modo de Produção Biológico
CLIQUE
AQUI!

Esta formação tem como objetivos dotar os formandos de
conhecimentos na área agrícola e animal num sistema de
gestão agrícola sustentável, e produção de uma ampla
variedade de produtos agrícolas alimentícios de elevada
qualidade.

Tenha a sua Horta
CLIQUE
AQUI!

Com esta formação pretende-se dar a conhecer a produção de alimentos de variadas espécies na horta que pode
ser ao ar livre ou mesmo dentro de casa, por exemplo em
vaso ou ﬂoreira, na varanda, ou junto das janelas marquises ou terraços.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

A formação em Modo de Produção Biológico
destina-se a Agricultores e trabalhadores agrícolas
com idade igual ou superior a 18, detentores de
escolaridade mínima obrigatória, que pretendam
realizar formação certiﬁcada para cumprimento dos
requisitos obrigatórios inerentes às medidas
agroambientais.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

50h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Público em geral com interesse na área, agricultores, produtores pecuários e candidatos a projetos
de Jovens Agricultores (no âmbito do PDR2020).

A formação em Modo de Produção Biológico
destina-se a produtores agrícolas animais e
vegetais ou futuros agricultores. Destina-se
igualmente a qualquer cidadão que por motivos
apenas de curiosidade, pretendam adquirir conhecimentos nesta área e a sua importância no consumidor e no meio ambiente

A formação destina-se a qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre a produção sustentável de alimentos na sua horta/jardim quer seja ao ar
livre ou interior de casa.

DURAÇÃO

25h

50h

8h
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Curso de Manuseamento de
Motosserras e Motorroçadora

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores
ﬂorestais, motosserristas, prestadores de serviços e
empresas ligadas ao setor ﬂorestal e ainda bombeiros e sapadores ﬂorestais.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Esta formação destina-se a todos os trabalhadores
ﬂorestais, motosserristas, prestadores de serviços e
empresas ligadas ao setor ﬂorestal e ainda bombeiros e sapadores ﬂorestais.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções nesta área e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências na utilização de motosserras.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências no abate de árvores.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

O curso Avançado de Motoserra e Motorroçadora vem
capacitar os formandos com conhecimentos teóricos e
práticos relativos às técnicas de utilização e manuseamento da motosserra e da motorroçadora, nos trabalhos
ﬂorestais e na jardinagem, bem como realizar operações
de manutenção e conservação necessárrias a um
trabalho seguro.

Curso de Escalada de Árvores com
utilização da Motosserra de Poda
Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos
para o uso correto da motosserra e da motorroçadora nas
operações ﬂorestais e para a realização das operações de
manutenção e conservação necessárias a um trabalho
seguro, respeitando as normas de SST.

Conservação e Manutenção da Motosserra
CLIQUE
AQUI!

Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos
para o uso correto da motosserra nas operações ﬂorestais
e para a realização das operações de manutenção e
conservação necessárias a um trabalho seguro.

Técnicas de Abate de Árvores
CLIQUE
AQUI!

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

Capacitar os formandos com conhecimentos práticos
sobre as técnicas de abate de árvores.

FORMATO

DURAÇÃO

40h

35h

8h

14h
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Operacional de Queima

Intervenientes no combate a incêndios ﬂorestais ou
na defesa da ﬂoresta contra incêndios (elementos
de Equipas de Sapadores Florestais, Corpos de
Bombeiros ou outros), com formação igual ou
superior ao nível 2 do CNQ (9º ano).

Preparar e executar operações de queima sob a supervisão de técnico(a) credenciado(a) em fogo controlado ou
em fogo de supressão, ou em auxílio ao COS após
autorização expressa da estrutura de comando da ANPC,
registada na ﬁta do tempo de cada ocorrência.

Mecanização básica e condução de veículos
agrícolas das categorias II e III
Preparar e executar operações de queima sob a supervisão de técnico(a) credenciado(a) em fogo controlado ou
em fogo de supressão, ou em auxílio ao COS após
autorização expressa da estrutura de comando da ANPC,
registada na ﬁta do tempo de cada ocorrência.

Fogo Controlado
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Capacitar os formandos para o planeamento, execução e
avaliação de operações de fogo controlado.

Princípios de Segurança no Manuseamento
de Motosserra e Motorroçadora
Capacitar os formandos com os conhecimentos práticos
para o uso correto da motosserra e da motorroçadora nas
operações ﬂorestais e para a realização das operações de
manutenção e conservação necessárias a um trabalho
seguro, respeitando as normas de SST.

Intervenientes no combate a incêndios ﬂorestais ou
na defesa da ﬂoresta contra incêndios (elementos
de Equipas de Sapadores Florestais, Corpos de
Bombeiros ou outros), com formação igual ou
superior ao nível 2 do CNQ (9º ano).

Detentores de formação de nível 6 ou superior, de
acordo com o Quadro Nacional de Qualiﬁcações
(QNQ), cujo programa inclua, obrigatoriamente,
conteúdos programáticos de proteção e defesa da
ﬂoresta, silvicultura, ciências agrárias, ciências do
ambiente ou ecologia (Despacho n.º 7511/2014)

Esta formação destina-se a:
- Todos os trabalhadores ﬂorestais;
- Motosserristas;
- Prestadores de serviços;
- Empresas ligadas ao setor ﬂorestal;
- Bombeiros;
- Sapadores ﬂorestais.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

200h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

250h

119h

24h
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Curso de Motosserrista

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências nesta área de formação,
nomeadamente, trabalhadores ﬂorestais, motosserristas, produtores ﬂorestais, prestadores de
serviços, empresas ligadas ao sector ﬂorestal,
bombeiros.

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam com segurança o desenvolvimento da
atividade proﬁssional de motosserrista.

Manutenção de Motosserra e
Motorroçadora
Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam aplicar técnicas de manutenção de
motosserras e motorroçadoras.

Apicultura
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal a formação os formandos deverão estar aptos:
- Utilizar e manusear todos os instrumentos utilizados na
apicultura e para a manutenção do apiário;
- Reconhecer os vários produtos apícolas, forma de
obtenção e aplicação;
- Reconhecer a importância da apicultura na polinização.

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências na utilização de motosserras
e motorroçadoras.

A formação em Apicultura destina-se a apicultores
ou futuros apicultores. Destina-se igualmente a
qualquer cidadão que por motivos apenas de
curiosidade, pretendam adquirir conhecimentos de
apicultura e a sua importância na agricultura e no
meio ambiente.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

16h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

8h

50h
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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 organizações 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 escolha como escola de negócios e atuando
próximo do cliente, como treinadores de
excelência na transformação de empresas
e pessoas com elevados níveis de competitividade e elevada performance empresarial.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA

30

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Estratégias de Venda para Não
Vendedores/ Comerciais

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

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar estratégias de vendas e negociação que
resultem num melhor desempenho da atividade.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar técnicas de venda e negociação que resultem
num melhor desempenho da atividade.

Prospeção comercial: técnicas e métodos
CLIQUE
AQUI!

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

Técnica de Atendimento ao Cliente
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Técnicas de Vendas e Negociação
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O curso de Técnicas de Atendimento a Clientes tem como
objetivo dotar os participantes das melhores competências de atendimento de forma eﬁcaz e eﬁciente gerando
vantagens competitivas sustentáveis.

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

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

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, como por exemplo, a empreendedores e empresários, gestores e responsáveis
pelo atendimento a clientes, chefes de vendas,
proﬁssionais do atendimento ao público e comerciais.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

7h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

20h

16h

15h
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

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.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em adquirir competências para criar e desenvolver eventos, feiras e congressos de sucesso.

Programa Avançado em Alto
Desempenho de Vendas

O curso de Técnicas de Atendimento a Clientes tem como
objetivo dotar os participantes das melhores competências de atendimento de forma eﬁcaz e eﬁciente gerando
vantagens competitivas sustentáveis.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser
capazes de planear, preparar, organizar e promover
feiras e congressos.

7h

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

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

Atendimento ao Cliente
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Eﬁcácia Comercial em Feiras e Congressos
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, como por exemplo, a empreendedores e empresários, gestores e responsáveis
pelo atendimento a clientes, chefes de vendas,
proﬁssionais do atendimento ao público e comerciais.

140h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

40h
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

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 angariações, aumentando o número de imóveis em stock para venda.

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar técnicas de venda e negociação que resultem
num melhor desempenho da atividade.

FORMATO

DURAÇÃO

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Consultores Imobiliários

7h

Consultores Imobiliários

Este Curso tem como objectivo dotar os participantes de
métodos e técnicas para aumentar os fechos de venda,
através de uma qualiﬁcação eﬁcaz dos clientes e compreenção do imóvel que, de facto, preenche os seus desejos.

Curso Prático de Vendas e Técnicas de
Negociação para Empresas

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

7h

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

Negociação e Fecho
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Venda Imobiliária
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

7h

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

21h
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

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
eﬁcientes no seu trabalho.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de utilizar técnicas de liderança e gestão comercial
aplicadas às equipas de trabalho.

Curso de Produtividade em Vendas
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar técnicas de vendas por alto desempenho que
potenciem a produtividade das empresas.

Curso de Negociação, Vendas
e Gestão de Cobranças

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

FORMATO

DURAÇÃO

14h

PRESENCIAL

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

PRESENCIAIS

8h

PRESENCIAL

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

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de utilizar técnicas de venda e negociação aplicadas à
gestão de cobranças.

Programa Avançado em Gestão
Estratégica e Marketing

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

PRESENCIAIS

11h

PRESENCIAL

Proﬁssionais e empreendedores que pretendam
atualizar/aprofundar conhecimentos na área da
gestão estratégica e marketing para melhorar o
desempenho da empresa.

PRESENCIAIS

130h
E-LEARNING

ONLINE
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

CRM - Customer Relationship
Management

- Gestores e Responsáveis de Empresas;
- Directores de Marketing;
- Gestores de Clientes e de Mercados;
- Gestores de Produtos e Marcas;
- Responsáveis de Assistência a Clientes.

Dotar os formandos com competências para ﬁdelizar os
clientes através de estratégias inovadoras de marketing
relacional.

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

Email Marketing
CLIQUE
AQUI!

Através do curso de Email Marketing pertende-se dotar
os formandos de competências para implementar e
desenvolver campanhas eﬁcazes de email Marketing.

Storytelling na comunicação empresarial
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

E-Commerce e Marketing pela Internet
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de integrar o conceito de Storytelling na estratégia de
comunicação de uma empresa

- Diretores de Marketing;
- Diretores de Publicidade;
- Gestores de Clientes e Mercados;
- Gestores de Produtos e Marcas;
- Responsáveis de Internet;
- Gestores e Responsáveis de Empresas;
- Técnicos de Marketing.

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

8h

E-LEARNING

ONLINE

7h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

25h

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área,
nomeadamente, proﬁssionais ligados à área de
marketing e comunicação.

10h
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Plano de Marketing

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

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

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

Web Copywriting - Escrever para a Web
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal desta formação, os formandos estarão aptos a
desenvolver conteúdos textuais para meios online,
adaptados e otimizados para os respetivos formatos.

Youtube Marketing
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Plano de e-Marketing
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de dominar as características técnicas e especíﬁcas do
Youtube, de forma a poder ser utilizado como mais uma
ferramenta no plano comunicacional das empresas.

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

Este curso tem como objetivo, dotar os formandos
de conhecimentos necessários para criar conteúdos mais adequados para a web, através de
soluções criativas e técnicas especíﬁcas de cada
um dos formatos online.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área,
nomeadamente, proﬁssionais e estudantes de
Marketing, Publicidade, Comunicação, Branding,
Web Design e Design de Comunicação, assim
como, gestores de conteúdos online.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

25h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

20h

15h

10h
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

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 proﬁssionais de marketing
digital, proﬁssionais 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.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de criar, conﬁgurar e gerir um site ou um blog recorrendo
à ferramenta Wordpress.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
aplicar criar uma loja online e potencializar os seus
recursos.

Google Analytics
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 403

CURSO

Criar uma loja Online
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de utilizar o Google Analytics como ferramenta de análise
de métricas previamente deﬁnidas, bem como criar e
analisar relatórios.

Curso intensivo em gestão de redes sociais:
Facebook e Instagram
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de compreender a forma correta de promover uma
publicação no Facebook e Instagram.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

10h

E-LEARNING

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

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, como por exemplo, proﬁssionais
e estudantes de marketing, publicidade, comunicação, branding e web design, assim como gestores
de conteúdos online.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área,
nomeadamente responsáveis de pequenas e
médias empresas, proﬁssionais 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 relacionadas.

DURAÇÃO

ONLINE

15h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

15h

15h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

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
marketing, comunicação e vendas, responsáveis de
e-marketing e qualquer proﬁssional interessado em
desenvolver a sua formação em marketing digital.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de identiﬁcar e implementar ações de otimização em
sites, com o objetivo de melhorar o seu posicionamento
orgânico nos motores de pesquisa.

Programa avançado para Marketing
Digital para PME
Este Curso tem como objetivo dotar os formandos de
conhecimentos e competências técnicas, utilizando os
meios digitais disponíveis tais como AdWords, SEM e
Social Media, para o desenvolvimento, implementação e
acompanhamento de estratégias e campanhas de Marketing.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de paniﬁcar e executar um plano de e-marketing, respeitando as suas etapas de desenvolvimento.

Google Ads
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Facebook & Instagram
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de utilizar as técnicas aprendidas.

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

Este curso é indicado para Empresas de todos os
segmentos, Proﬁssionais liberais, Proﬁssionais de
Marketing, Agências de Publicidade, Autarquias e
para ti que procuras alavancar os teus conhecimentos nos meios digitais.

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 Google, YouTube ou Gmail. Este curso não
exige qualquer experiência prévia em gestão de
campanhas Google Ads e destina-se especialmente a: Empresários; Diretores ou Técnicos de Marketing; Freelancers; Gestores de campanhas Google
Ads; Estudantes; Donos de websites que necessitam de aumentar tráfego qualiﬁcado;

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

15h

E-LEARNING

ONLINE

120h
E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

7h

7h

2
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Google My Business

Este curso é indicado para Empresas de todos os
segmentos, Proﬁssionais liberais, Proﬁssionais de
Marketing, 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.

O curso Marketing Turístico tem como objetivo incutir nos
formandos conhecimentos e competências técnicas
relativas ao tema para que possam aplicar em contexto
proﬁssional como trampolim para o sucesso da divulgação e comercialização de determinado produto, serviço
ou destino turístico.

Marketing Sensorial
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Marketing Turistico
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

Dotar os formandos de sólidos conhecimentos para
poderem desempenhar funções de forma eﬁcaz e com o
máximo de proﬁssionalismo na área sensorial, de forma a
complementar as suas estratégias de vendas usando os 5
sentidos humanos.

O curso destina-se a todos aqueles que tenham
interesse em adquiri, atualizar ou reforçar conhecimentos e técnicas relativas ao marketing turístico,
podendo ser licenciados, proﬁssionais técnicos que
atuam ou queiram ingressar nas áreas comerciais,
comunicação e marketing.

O curso de Marketing Sensorial foi desenvolvido a
pensar em proﬁssionais e estudantes de marketing,
publicidade, comunicação, branding e vendas.
Empreendedores e gestores de negócio. Também
os gestores e empresários que reconhecem os
aspetos sensoriais como uma plataforma para
expandir o seu negócio e concretizar vendas
poderão tirar proveito desta formação.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

7h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

35h

30h

Google Ads e Facebook Ads do Zero
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos das competências necessárias ao
desenvolvimento e implementação de campanhas
Google Ads e Facebook Ads.

Este curso é indicado para empresários, gestores,
proﬁssionais e estudantes de Marketing digital,
freelancers e para quem procura alavancar os seus
conhecimentos nos meios digitais.

14h

2
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VER
ONLINE

CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Comunicação Interna
CLIQUE
AQUI!

O objetivo geral do curso visa dotar os participantes dos
conhecimentos necessários para gerar, organizar e
desenvolver técnicas e práticas eﬁcazes de Comunicação
Interna numa Organização.

•Todos os proﬁssionais que pretendam desenvolver
competências no âmbito da Comunicação Interna;
•Diretores de Comunicação; Diretores de Recursos
Humanos; Diretores de Projetos; Diretores Gerais;
Responsáveis de Comunicação Interna; Consultores
e Técnicos de Relações Públicas;

20h

E-LEARNING

ONLINE

Todos os proﬁssionais interessados em deﬁnir e
desenvolver as suas competências ao nível do
Endomarketing e da Comunicação Interna.

E-LEARNING

ONLINE

Identiﬁcar e desenvolver mecanismos e ferramentas de
planeamento e estruturação dos textos em âmbito
proﬁssional.

Todos os proﬁssionais interessados em deﬁnir e
desenvolver a sua elasticidade criativa e redatorial
em ambiente proﬁssional.

E-LEARNING

ONLINE

Finanças para Não Financeiros

- Proﬁssionais ligados à gestão e utilizadores da
informação produzida pela contabilidade (empresários, administradores e diretores gerais, sem
formação de base em contabilidade e ﬁnanças).
- Proﬁssionais de outras áreas (engenheiros,
advogados, etc.) que sintam necessidade de
adquirir conhecimentos essenciais na área das
ﬁnanças.
- Público em geral com interesse no tema.

E-LEARNING

ONLINE

Endomarketing & Comunicação Interna
CLIQUE
AQUI!

Identiﬁcar e desenvolver mecanismos e ferramentas de
Endomarketing & Comunicação Interna.

20h

Escrita em Ambiente Proﬁssional
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal deste curso os participantes deverão ser capazes
de:
- Conhecer os conceitos e a linguagem contabilística,
ﬁnanceira e orçamental;
- Analisar as demonstrações ﬁnanceiras, 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 decisões operacionais, de investimento e de
ﬁnanciamento.

20h

25h

2
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

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 eﬁcaz
gestão e controlo de créditos e cobranças na sua empresa.

Perito Averiguador de Sinistros
do Ramo Automóvel
No ﬁnal da formação, o Perito Averiguador terá adquirido
conhecimentos, técnicas e competências que o habilitem
a planiﬁcar, gerir e a desenvolver as suas tarefas, tendo
em vista o enquadramento de sinistros automóveis nas
coberturas legais e contratuais e deﬁnição de responsabilidades, no âmbito da legislação em vigor e que é aplicável ao sector, de forma a conseguir efectuar uma análise
correcta do local de sinistro no ﬁnal da acção.

Perito Averiguador
de Acidentes de Trabalho
Este curso pretende dotar os formandos de competências e ferramentas básicas para a gestão autónoma das
tarefas inerentes à averiguação de responsabilidade em
acidentes de viação.

Finanças Pessoais
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação os formandos serão capazes de
elaborar um orçamento familiar e de desenvolver
mecanismos adaptados à sua realidade que permitam
uma gestão mais eﬁcaz dos seus recursos ﬁnanceiros.

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

7h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

36h

ou
58h

E-LEARNING

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

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, impostos e gastos em geral.

ONLINE

65h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

10h

2
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Avaliação e Análise de Risco de Crédito

- Licenciados ou estudantes em gestão, economia,
ﬁnanças ou áreas cujas tarefas exijam conhecimentos relacionados com risco de crédito;
- Proﬁssionais em Análise de Risco de Crédito;

O curso de Avaliação e Análise de Risco de Crédito, visa à
transmissão de conhecimentos e competências teóricas
e práticas na concessão de monitorização de crédito a
clientes.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ter as bases
necessárias para conhecerem os passos a dar para serem
trabalhadores independentes e quais os impactos ﬁscais
que incidem sobre eles.

Contabilidade Financeira
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar os principais conceitos contabilísticos e de
identiﬁcar os principais objetivos e os principais elementos que compõem as demonstrações ﬁnanceiras.

Imposto Municipal Sobre Imóveis
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Fiscalidade dos recibos verdes
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O presente curso destina-se a todas as pessoas que
pretendam adquirir os solidiﬁcar os conhecimentos sobre
o imposto em questão.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

25h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

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, ﬁscalidade, ﬁnanças, administração
pública e proﬁssionais da área da contabilidade.

E-LEARNING

ONLINE

O Presente curso visa dotar os formandos de todo o
conhecimento para análise e cálculo do Imposto
Municipal sobre Imóveis e do Adicional ao Imposto
Municipal sobre Imóveis.

E-LEARNING

ONLINE

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

8h

25h

25h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Estratégia Empresarial

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

O curso de Estratégia Empresarial vem formar proﬁssionais capazes de compreender a estratégia empresarial e
dota-los de conhecimentos para poderem desempenhar
funções de forma eﬁcaz e com o máximo de proﬁssionalismo.

Curso Prático de Promoção,
Organização e Gestão de Eventos
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de planear, organizar e promover eventos em conformidade com a regras de protocolo.

Curso Prático de Etiqueta e Protocolo
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar corretamente as regras de etiqueta e protocolo
empresarial.

Programa Avançado em Gestão de
Pessoas e Recursos Humanos
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar metodologias e instrumentos atuais e inovadores na área da gestão de pessoas e recursos humanos.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, nomeadamente pessoas da área
das relações públicas, secretárias de administração
e direção, assistentes executivas proﬁssionais e
todas as pessoas com responsabilidade em organização 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 relações públicas, secretárias de administração
e direção, assistentes executivas proﬁssionais e
todas as pessoas com responsabilidade em organização de eventos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

14h

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

24h

12h

Proﬁssionais da área de recursos humanos, empresários, diretores, gestores e público em geral.

130h
E-LEARNING

ONLINE

2
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ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Responsabilidade Social

O Curso destina-se a todos os proﬁssionais da área,
empresários, diretores, gestores e ao público em
geral, servindo também como complemento ao
Curso de Técnico Superior de Segurança no
Trabalho.

Integrar nos seus processos, decisões, operações, atividades, produtos e serviços, as questões sociais, ambientais,
éticas, de direitos humanos e do consumidor.

Programa Avançado em Gestão de Empresas
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

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

Programa Avançado em Gestão de
Unidades de Saúde
O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na área da gestão adequadas à realidade das
unidades de saúde.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

40h

E-LEARNING

Proﬁssionais que exercem funções de gestão de
nível médio/superior e pretendem atualizar/aprofundar conhecimentos na área da gestão de empresas.

ONLINE

140h
E-LEARNING

Proﬁssionais que exercem funções de gestão de
nível médio/superior e pretendem atualizar/aprofundar conhecimentos na área da gestão de
unidades de saúde.

ONLINE

150h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Ideias e Oportunidades de Negócio
CLIQUE
AQUI!

Adquirir competência na área das ideias e oportunidades
de negócio.

Público em geral.

50h

Gestão de Crises Corporativas
CLIQUE
AQUI!

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

Todos os proﬁssionais interessados em deﬁnir e
desenvolver competências ao nível da gestão de
crises corporativas.

20h

E-LEARNING

ONLINE

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Gestão de IPSS´s
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos de ferramentas, métodos e técnicas,
que promovam os conhecimentos de gestão, aplicados
às instituições do terceiro setor, com vista à melhoria da
qualidade dos seus serviços.

A formação em Gestão de IPSS destina-se a
proﬁssionais e estudantes universitários, a frequentar o último ano de licenciatura e/ou mestrado
integrado, em ciências sociais e humanas (psicologia, serviço social, educação social, sociologia,
direito e outros). Destina-se igualmente a dirigentes
associativos, diretores técnicos, técnicos superiores, coordenadores de serviço que desempenham
ou pretendam vir a desempenhar funções de
gestão em instituições do terceiro setor.

48h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Avaliação de desempenho
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

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

Programa Aavançado em Gestão
de organizações sociais
Num mundo em que as novas dinâmicas sociais e demográﬁcas promovem oportunidades e desaﬁos, torna-se
cada vez mais desaﬁante, para o nosso contexto pessoal e
proﬁssional, o desenvolvimento de competências
técnicas e comportamentais. Com este curso, queremos
proporcionar formação de nível avançado, que desenvolva a capacidade de gestão adaptada e adequada às
necessidades, contextos e especiﬁcidades das organizações de economia social, através da utilização de estratégias/metodologias diferenciadas, capacitando os
formandos para a utilização eﬁcaz de ferramentas
inovadoras.

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

O curso destina-se a quem exerça ou pretenda
exercer cargos de direção, direção técnica, pedagógica, gestão e/ou funções 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 organizações
sociais.

10h

150h
E-LEARNING

ONLINE

2
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Recursos Humanos - Recrutamento e Seleção
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação os formandos estarão aptos a:
- Compreender a importância de Recursos Humanos
numa empresa
- Compreender as técnicas de gestão de Recursos Humanos
- Compreender o que é Recursos Humanos
- Perceber os processos de recrutamento e suas fontes
- Entender as diversas fontes de recrutamento
- Compreender a diferença entre recrutamento
interno/externo
- Compreender os processos de seleção e seus métodos
- Entender os instrumentos de avaliação dos candidatos

Implementar uma Estratégia
de Employer Branding
Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos necessários para reconhecer os
pontos essenciais na construção de uma marca empregadora (Employer Branding).

Auditorias a Sistemas de Gestão
NP EN ISO 19011:2019
O curso tem como objetivo dotar os formandos de capacidades como:
• Realizar auditorias de acordo com a norma NP EN ISO
19011:2018;
• Compreender como desenvolver e implementar um
Programa de Auditorias.

Esta formação destina-se a pessoas que queiram
aprender sobre recutamento e seleção, assistentes
administrativos, escriturários, gestores e até empresários.

Todos os proﬁssionais ligados aos Recursos Humanos e Gestão de Talentos, Marketing, Empresários e
Empreendedores, que desejam criar uma marca
empregadora reconhecida no mercado.

30h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

20h

Quadros superiores e médios de empresas com
responsabilidade ao nível da Gestão da Qualidade,
Ambiente e/ou Segurança no Trabalho, detentores
de curso superior.

50h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CURSO

MASP - Metodologia e Análise
de Solução de Problemas
O curso está desenvolvido de forma a permitir o desenvolvimento de competências e aptidões 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.

ISO 14001:2015 -Qualiﬁcação de
Auditores Internos
Ao ﬁnal da formação, os formandos serão capazes de
planear, conduzir e relatar auditorias internas ambientais,
com base nas normas ISO 14001:2015 e ISO 19011:2018.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

A formação destina-se aos proﬁssionais, auditores
internos, consultores e responsáveis pelas auditorias internas do sistema de gestão ambiental nas
organizações.

40h

Auditores Internos da Qualidade
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos de conhecimentos relativos à Norma
Portuguesa a ISO 19011:2018.

Responsáveis pela Gestão da Qualidade.

24h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

E-LEARNING

ONLINE

Metrologia
CLIQUE
AQUI!

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

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

25h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Organizar o escritório. Metodologia 5S
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar corretamente as Metodologias 5’S no local de
trabalho.

Regulamento Geral de Proteção de Dados
CLIQUE
AQUI!

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

Transição para a Norma ISO22000:2018
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O objetivo geral do curso visa qualiﬁcar o formando com
conhecimentos e competências no âmbito da norma NP
EN ISO22000:2018.

Três passos para o emprego
Técnicas de procura de emprego
Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos necessários para procurar emprego e para se integrarem, com sucesso, no mercado de
trabalho.

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

Este curso destina-se a Administradores, Diretores,
Responsáveis do Departamento de Recursos
Humanos, Responsáveis do Departamento de TI 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.

Responsáveis pelo controlo da higiene, qualidade e
segurança alimentar, proﬁssionais de empresas
agroalimentares, técnicos e consultores da área
alimentar e outros proﬁssionais que tenham interesse no desenvolvimento de competências nesta
área.

8h

PRESENCIAL

PRESENCIAL

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAL

E-LEARNING

ONLINE

16h

40h

Estudantes, pessoas desempregadas de curta e
longa duração e/ou candidatos a novo emprego.

15h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

ISO 9001:2015: utilizando a análise
SWOT no Contexto da Organização

A formação destina-se aos proﬁssionais, auditores,
consultores e responsáveis pela gestão do sistema
da qualidade ou que pretendam aprofundar ou
reciclar seus conhecimentos na ferramenta análise
SWOT, aplicando-a no contexto da organização.

Ao ﬁnal da formação, os formandos serão capazes de
utilizar a matriz SWOT para atendimento ao requisito de
“Contexto da Organização” da ISO 9001:2015, como
direcionamento estratégico no sistema de gestão da
qualidade.

Programa Avançado em Sistemas de
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança
e Saúde no trabalho

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

16h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Quadros superiores e médios de empresas com
responsabilidade ao nível da Gestão da Qualidade,
Ambiente e/ou Segurança no Trabalho, detentores
de curso superior.

O curso tem como objetivo dotar os formandos de capacidades como:
•Compreender como o desenvolvimento e a implementação de Sistemas Integrados de Gestão são uma mais valia
das Organizações no sentido de garantir a qualidade dos
seus produtos e serviços, a preservação do meio ambiente, bem como a segurança e saúde dos seus colaboradores.

DURAÇÃO

90h

Obrigações laborais nas empresas
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de compreender as principais obrigações laborais das
empresas.

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

7h
E-LEARNING

ONLINE

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Contrato de Trabalho
Da Formação à Cessação

No ﬁnal da sessão, os formandos deverão saber o
que é um contrato de trabalho, como deﬁnir 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 deﬁnição do tipo de contrato e quais as
principais formas de extinção do posto de trabalho.

Curso Pratico em Gestão de Procedimentos
de Contratação Pública
Este curso tem como objectivo dar a conhecer de forma
profunda e prática os contornos, inovações e as
alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP),
desde a preparação dos procedimentos passando pela
sua tramitação processual, acompanhamento e execução. Pretende ainda identiﬁcar e analisar peças de procedimentos e propostas através de exemplos práticos
sendo direccionado quer a entidades adjudicantes quer a
entidades adjudicatárias relativamente a procedimentos
de aquisição de bens e serviços e de empreitadas de
obras públicas.

Este Curso destina-se a todos os proﬁssionais
envolvidos no âmbito do CCP, nomeadamente:
•Colaboradores de entidades privadas sujeitas aos
procedimentos do Código dos Contratos Públicos,
nomeadamente entidades beneﬁciárias de fundos
públicos;
•Entidades formadoras
•Colaboradores de entidades públicas sujeitas ao
regime do CCP
•Colaboradores de entidades privadas concorrentes a concursos públicos
•Dirigentes autárquicos
•Directores e quadros superiores de Entidades
Públicas
•Quadros Técnicos e superiores das áreas de
Compras e Aprovisionamento
•Quadros nas áreas de empreitadas
•Directores e técnicos comerciais
•Responsáveis Financeiros/Administrativos
•Técnicos superiores da administração pública
central e local

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

40h
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FORMAÇÃO DE LÍNGUAS,
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

A FLIC (Formação de Línguas, Informática e
Comunicação) é uma marca da empresa Comunilog 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. Os Cursos de
Línguas da Comunilog encontram-se organizados
de acordo com o Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas. Ministramos formação
desde os níveis mais elementares aos níveis mais
avançados, bem como uma forte experiência na
componente empresarial. Os cursos das áreas de
Informática e Comunicação (informática, multimédia, fotograﬁa …) são cursos eminentemente técnicos e de elevada especialização, assegurados por
formadores com uma vasta experiência proporcionando uma constante atualização de competências técnicas.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Iniciação à Fotograﬁa

- Público em geral que tenha interesse em melhorar
as suas competências técnicas no capitulo da
fotograﬁa;
- Proﬁssionais de todas as áreas que precisem de
recorrer à fotograﬁa para o desempenho das suas
funções proﬁssionais.

O curso de Iniciação à Fotograﬁa permite explorar as
capacidades técnicas da câmera fotográﬁca digital, e
aplicar as noções fundamentais da linguagem fotográﬁca.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam escrever documentos e manter uma
conversação em língua inglesa.

Língua Estrangeira – Iniciação ao Espanhol
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Curso Prático de Inglês para Empresas
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

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 útil a nível pessoal e proﬁssional.

Língua Estrangeira
Nível Intermédio de Espanhol
Permitir aos formandos uma aquisição de conhecimentos
na língua estrangeira espanhola como instrumento de
comunicação oral e escrita ao nível intermédio, que possa
ser uma ferramenta útil a nível pessoal e proﬁssional a
nível intermédio.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

26h

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

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

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 competência cognitiva, adquirir conhecimentos base
necessários para poder compreender e produzir
textos orais e escritos na língua espanhola.

Dado a necessidade de relacionamento com
pessoas que têm como língua materna espanhol,
esta formação destina-se a todos aqueles que
pretendem desenvolver consolidar a sua competência cognitiva, aprofundar conhecimentos já
existentes a língua espanhola necessários para
poder compreender e produzir textos orais e
escritos na língua espanhola.

DURAÇÃO

40h

30h

30h

2
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AQUI!

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

DESTINATÁRIOS

Língua Estrangeira - Espanhol Avançado

Esta formação destina-se a todos aqueles que
pretendem desenvolver e consolidar a sua competência cognitiva, adquirir conhecimentos base
necessários para poder compreender e produzir
textos orais e escritos na língua espanhola.

E-LEARNING

ONLINE

Esta formação destina-se a todos aqueles que
pretendem desenvolver e consolidar a sua competência cognitiva, adquirir conhecimentos base
necessários para poder compreender e produzir
textos orais e escritos na língua italiana.

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

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 útil a nível pessoal e proﬁssional.

Permitir aos formandos a aquisição de conhecimentos na
língua estrangeira italiana como instrumento de comunicação oral e escrita ao nível básico, que possa ser uma
ferramenta útil a nível pessoal e proﬁssional.

Francês Iniciação A1
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Língua Estrangeira – Iniciação ao Italiano
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

FORMATO

DURAÇÃO

30h

30h

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências no francês.

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

30h

Francês Iniciação A2
CLIQUE
AQUI!

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

O curso destina-se a formandos de nível A1 que
tenham interesse em desenvolver mais competências no francês.

30h

2
54

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt
FORMAÇÃO DE LÍNGUAS,
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

VER
ONLINE

CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Inglês - Nível 1
CLIQUE
AQUI!

O curso tem como objetivo levar os formandos a:
- compreender a importância da Língua Inglesa na
comunicação global;
- demonstrar a capacidade de compreensão de enunciados relativamente simples em Inglês;
- desenvolver as suas competências como falante;
- sentir-se conﬁante no seu desempenho e motivado para
continuar a progredir na aprendizagem da língua

Esta formação destina-se a quem procura adquirir
competências de nível Intermédio no domínio da
Língua Inglesa.

E-LEARNING

ONLINE

Esta formação destina-se a quem procura adquirir
competências de nível Intermédio no domínio da
Língua Inglesa.

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

50h

Inglês - Nível 2
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal deste curso, o formando deverá ser capaz de:
- Entender a importância da língua inglesa na aproximação das pessoas em todo o mundo;
- Compreender o conteúdo essencial de assuntos rotineiros ou situações em particular;

Curso de Iniciação Língua Portuguesa
para Ucraniano
Porquê um curso e-Learning na área da PLNM? É complicado para os estrangeiros, que residem no território de
Portugal integrar na sociedade ou encontrar um bom
emprego da sua área sem saber comunicar português.

Este curso destina-se a:
Falantes de línguas russa ou ucraniana, cuja materna não é a língua portuguesa, quem nunca
aprendeu a língua; quem a aprendeu há muitos
anos e nunca mais a praticou; quem necessita de
iniciar ou desenvolver a competência na língua para
exercer a sua atividade proﬁssional.

50h

60h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Word: Nível Avançado
CLIQUE
AQUI!

Curso visa consolidar um conjunto de competências
sobre as Funcionalidades do Word Avançado.

A todas as pessoas que utilizem a ferramenta
Microsoft Word.

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Word: Nível Intermédio
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Este curso visa consolidar um conjunto de competências
sobre as Funcionalidades do Word.

Apresentações dinâmicas
em PowerPoint e Prezi

A todas as pessoas que utilizem a ferramenta
Microsoft Word.

20h

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

20h

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam elaborar apresentações dinâmicas,
criativas e eﬁcazes com o PowerPoint e o Prezi.

Excel avançado
CLIQUE
AQUI!

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

Esta formação destina-se a todos os formandos
que pretendem obter os coenhecimentos essenciais para trabalhar com uma folha de cálculo no
Microsoft Excel.

30h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Excel Inicial
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso de Excel Inicial é dirigido a pessoas que necessitem de aprender ou melhorar os seus conhecimentos na
área das folhas de cálculo.

Esta formação destina-se a todos os formandos
que pretendem obter os conhecimentos sobre o
funcionamento de uma folha de cálculo e principais
funcionalidades.

Ferramentas do Ofﬁce

Todos os utilizadores de computadores interessados em adquirir e/ou colmatar lacunas nas
ferramentas do oﬃce tanto a nível pessoal como
proﬁssional.

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
Power Point, ferramenta mais utilizada para apresentações.

Microsoft Outlook
CLIQUE
AQUI!

Este curso tem como objectivo dotar os participantes dos
conhecimentos que lhes permitam trabalhar e utilizar
eﬁcazmente o Microsoft Outlook.

Introdução ao Microsoft Project
CLIQUE
AQUI!

O Outlook é um programa de comunicação e organização
pessoal que permite efetuar uma eﬁcaz gestão de
contactos, tarefas e mensagens através da utilização de
correio eletrónico e/ou da Internet, partilhar informação e
coordenar simultaneamente atividades, reuniões e
compromissos de diferentes utilizadores.

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

50h

Todos os utilizadores de computadores interessados em adquirir e/ou colmatar lacunas na gestão
de contas de email através do Microsoft Outlook.

Este curso destina-se a todos aqueles que tenham
uma compreensão dos conceitos de gestão de
projetos, que sejam responsáveis por criar e modiﬁcar projetos e que precisem de uma ferramenta
eﬁcaz para os gerir.

30h

32h

2
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CURSO

Apresentações Dinâmicas e Atrativas
CLIQUE
AQUI!

Criar, planear e executar apresentações dinâmicas
utilizando os softwares Prezi, Emaze, Powtoon, Slidebean
e Microsoft Sway.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Este curso destina-se a todos os proﬁssionais que
precisam de fazer apresentações no contexto da
sua atividade proﬁssional, assim como a estudantes
que pretendam criar apresentações dinâmicas para
os seus trabalhos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

24h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

AutoCAD 2D – Ferramentas Essenciais
CLIQUE
AQUI!

O curso AutoCAD 2D – Ferramentas essenciais apresenta
uma introdução ao programa desde os primeiros passos,
permitindo uma compreensão global das suas principais
ferramentas e funcionalidades.
Ao longo da formação serão abordadas os principais
comandos de desenho e edição geométrica, bem como
ferramentas de criação de blocos, organização de
desenhos em CAD e preparação para impressão.

Esta formação destina-se a:
- Desenhadores técnicos
- Designers
- Arquitectos
- Engenheiros
- Outros proﬁssionais ligados ao desenho técnico
CAD 2D

50h

AutoCAD 2D – Intermédio
CLIQUE
AQUI!

O curso ´AutoCAD 2D – Intermédio´ aborda o programa
AutoCAD na perspectiva do proﬁssional que já domina as
ferramentas essenciais, avançando para funcionalidades
mais complexas e entidades geométricas avançadas. Ao
longo da formação serão abordados métodos de trabalho
eﬁciente, ferramentas de selecção e ﬁltragem de
objectos, criação e edição de entidades geométricas
avançadas, estilos de anotação e ferramentas avançadas
para layouts.

O curso destina-se a:
- Arquitectos
- Desenhadores técnicos
- Designers
- Engenheiros
- Outros proﬁssionais ligados ao desenho técnico
CAD 2D

50h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

AutoCAD 2D – Avançado
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso “AutoCAD 2D – Avançado” aborda as funcionalidades de maior complexidade do programa AutoCAD,
fornecendo conhecimentos avançados para produção e
gestão de desenho técnico.
Ao longo da formação serão abordadas opções de
personalização do programa, elaboração de templates,
gestão avançada de layers e blocos, interligação de
dados externos, desenho paramétrico, ferramentas
auxiliares de publicação de desenhos e métodos de
automatização de processos.

O curso destina-se a:
- Arquitectos
- Desenhadores técnicos
- Designers
- Engenheiros
- Outros proﬁssionais ligados ao desenho técnico
CAD 2D

Fundamentos de desenho técnico
e projecto em construção civil

Este curso destina-se a:
- Desenhadores técnicos
- Medidores orçamentistas
- Empreiteiros e encarregados de obra
- Outros proﬁssionais ligados à construção civil

No ﬁm do curso, o formando deverá ser capaz de identiﬁcar os elementos constituintes de um projecto e respectiva simbologia gráﬁca, interpretando o projeto no seu
conjunto.

50h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

20h

Powerpoint Avançado
CLIQUE
AQUI!

O Powerpoint é um programa dedicado à criação de
apresentações. A aprendizagem focada neste programa
do Oﬃce será muito útil para o formando, no sentido em
que lhe permite conhecer e explorar as principais
ferramentas para trabalhar de maneira eﬁciente a nível
proﬁssional. No ﬁnal deste curso, os formandos deverão
ser capazes de criar e editar apresentações proﬁssionais
no PowerPoint, formatando os diapositivos e recorrendo a
diversos tipos de media, animações e efeitos.

No ﬁm do curso, o formando deverá ser capaz de
criar, editar e formatar documentos no PowerPoint,
produzindo apresentações de nível intermédio ou
avançado.

20h

2
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A FLIC (Formação de Línguas, Informática e
Comunicação) é uma marca da empresa Comunilog 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. Os Cursos de
Línguas da Comunilog encontram-se organizados
de acordo com o Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas. Ministramos formação
desde os níveis mais elementares aos níveis mais
avançados, bem como uma forte experiência na
componente empresarial. Os cursos das áreas de
Informática e Comunicação (informática, multimédia, fotograﬁa …) são cursos eminentemente técnicos e de elevada especialização, assegurados por
formadores com uma vasta experiência proporcionando uma constante atualização de competências técnicas.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Epilação a Cera e Threading

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências na área dos serviços pessoais de estética, saúde e bem-estar.

O curso de Epilação a Cera e Threading vêm dotar os
formandos com técnicas para a prática de epilação com
cera e com linha.

O Curso de Unhas de Gel é uma formação prática,
completa e objetiva para todos aqueles que pertendem
introduzir esta arte na sua oferta de serviços, destinguindo-se pelo proﬁssionalismo e qualidade do seu trabalho.

Técnicas de Maquilhagem
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal do curso de Técnicas de Maquilhagem os formandos ﬁcarão aptos a identiﬁcar, aplicar técnicas de maquilhagem e identiﬁcar diferentes tipos de maquilhagem.

Manicure/Pedicure
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Unhas de Gel
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O Curso de Manicure e Pedicure, foi criado com o intuito
de formar proﬁssionais qualiﬁcados, procurando juntar
num único referencial as técnicas básicas da Manicure e
pedicure associadas à estética.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

20h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Este curso destina-se a:
- Todos aqueles que exerçam a actividade de
estética;
- Iniciantes na prática de estilismo de unhas.

16h

Este curso destina-se a:
- Todas as pessoas que pretendam desenvolver
competências em técnicas de maquilhagem.

Esta formação destina-se a:
- Proﬁssionais de Estética e Cabeleireiro que não
possuam competências técnicas nesta área de
atuação;
- Manicuras;
- Público em geral que pretenda adquirir conhecimentos na área temática do curso.

DURAÇÃO

24h

24h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Nail Art I
CLIQUE
AQUI!

Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes permitam adquirir ferramentas para execução de decorações
simples na decoração de unhas.

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Aprender a preencher, construir e reconstruir
sobrancelhas com microblading, com um conceito
diferenciado na área.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

12h

Microblading
CLIQUE
AQUI!

Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes permitam adquirir ferramentas para execução de decorações
simples na decoração de unhas.

Unhas de Acrílico
CLIQUE
AQUI!

O curso de Unhas de Acrílico está desenvolvido de forma
a permitir o desenvolvimento de competências e aptidões
pedagógicas por parte dos formandos, preparando-os, o
melhor possível.

Unhas de Imersão em Pó
CLIQUE
AQUI!

O curso de Unhas de Imersão em Pó permite adquirir
conhecimentos a nivel teórico e prático de técnicas
básicas de construção de unha de Imersão em pó.

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências na área dos serviços pessoais de estética, saúde e bem-estar.

- Manicures;
- Pedicures;
- Público em geral;
- Proﬁssionais de estética;
- Técnicas de unhas.

16h

24h

10h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Limpeza de Pele
CLIQUE
AQUI!

O curso de Limpeza de Pele 16H foi desenvolvido devido
à importancia de uma limpeza de pele proﬁssional, esta
tem uma ação antisséptica, anti-inﬂamatória, preventiva
de comedões e acne, efeito cicatrizante e relaxante e
melhora a nutrição da pele, além de promover a estimulação do tecido e a obtenção de uma pele mais macia,
toniﬁcada e com toque aveludado.

Workshop de Automaquilhagem
CLIQUE
AQUI!

O Workshop de Automaquilhagem vem dotar os formandos de truques e técnicas dos vários produtos necessários para relaizar a sua maquilhagem diária.

Micropigmentação
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam aplicar micropigmentação na zona da
sobrancelha, lábios e olhos (eyeliner).

Design de Sobrancelhas
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando realizar uma análise do
rosto dos seus clientes, observando largura, simetria, cor
dos cabelos e até mesmo a sua personalidade. O formando deverá ser capaz de deﬁnir o formato ideal para cada
face, criando harmonia e realçando sempre a beleza
natural do cliente.

Este curso destina-se a:
- Todos os proﬁssionais que pretendam adquirir ou
aperfeiçoar as suas competências.

Este curso destina-se a:
- Futuras maquilhadoras;
- Participantes que pretendam adquirir conhecimentos nesta área.

16h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

4h

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

32h

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

16h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Técnicas Alongamento de Pestanas
CLIQUE
AQUI!

Como o curso de Técnico de Alongamento de Pestanas os
formandos adquirem técnicas de aplicação de alongamneto de pestanas semipermanentes, assim como conhecer os materiais e utensílios utilizados.

Este curso destina-se a:
- Proﬁssionais de estética;
- Público em geral.

16h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Epilação a Cera
CLIQUE
AQUI!

O curso de Epilação a Cera permite ao formando adquirir
conhecimentos de técnicas e cuidados especíﬁcos que
são apenas abordados numa formação proﬁssional
completa, exata e plena.

Threading
CLIQUE
AQUI!

O curso de Threading vêm dotar os formandos com
técnicas para a prática de epilação com cera e com linha.

Técnicas de Massagem de Relaxamento
CLIQUE
AQUI!

O curso de Técnicas de Massagem de Relaxamento
pertende trabalhar e estudar muitas técnicas de massagem nas diferentes partes do corpo.

Este curso destina-se a:
- Futuras esteticistas;
- Outros participantes que pretendam adquirir
conhecimentos nesta área.

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências na área dos serviços pessoais de estética, saúde e bem-estar.

Este curso destina-se a:
- Todos os proﬁssionais da área das terapias de
reabilitação;
- Todas as pessoas interessadas neste tema.

16h

12h

16h
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Massagem Geotermal (Pedras Quentes)

- Formandos activos ou não com idade mínima de
16 anos;
- Escolaridade mínima obrigatória;
- Apresentar critérios mínimos de higiene e motivação para trabalhar na área;
- Possuírem formação no Curso base de Quiromassagem ou comprovem ter formação na área das
terapias manuais em entidades certiﬁcadas.

O curso de Massagem Geotermal é um conceito moderno, mas ao mesmo tempo é uma técnica bastante antiga
que regula o corpo de uma forma holística - física,
energética e emocional.

Aprender a massagem geral dada desde o nascimento, e
pelas várias adaptações, até aos cinco anos de idade.

Técnicas de Meditação
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Massagem do Bebé - Shantala
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

Conhecer as técnicas básicas da meditação.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

16h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Este curso destina-se a todas as pessoas que
tenham interesse proﬁssional na área.

8h

Este curso destina-se a todos os proﬁssionais da
área das terapias de reabilitação e a todas as
pessoas interessadas neste tema.

7h

Massagem com Pindas
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando aplicar corretamente
técnica de massagem com Pindas, de forma a obter
efeitos desejados.

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

8h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Bambuterapia
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando executar corretamente as
técnicas de bambuterapia.

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

8h

Massagem a quatro mãos
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando aplicar a técnica de
massagem de relaxamento sincronizado.

12h

Gessoterapia
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando executar corretamente as
técnicas de gessoterapia.

8h

Curso de Drenagem Linfática Manual
CLIQUE
AQUI!

Dotar o formando com os conhecimentos teóricos e
práticos suﬁcientes para a prática de Drenagem Linfática
Manual.

Candidatos com interesse proﬁssional na área

54h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Kinesio Taping
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando aplicar bandas neuromusculares kinesio tape no tratamento dos principais
distúrbios músculo-esqueléticos, executando de acordo
com os procedimentos indicados.

Todas as pessoas interessadas na temática do
curso, nomeadamente proﬁssionais de saúde ou
desporto e estudantes dessas mesmas áreas.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todas as pessoas interessadas na temática do
curso, nomeadamente proﬁssionais de saúde ou
desporto e estudantes dessas mesmas áreas.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

16h

Massagem Tailandesa
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando aplicar corretamente
técnica de massagem tailandesa proporcionando ao
cliente um estado de equilíbrio e harmonia no corpo,
mente e espírito através do desbloqueio dos canais
energéticos.

20h

Massagem com velas
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam ao formando aplicar a técnica de
massagem com velas.

8h

Auriculoterapia
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de utilizar a auriculoterapia como ferramenta de
tratamento, conhecendo os seus princípios e correta
forma de aplicação.

16h
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CLIQUE
AQUI!

CURSO

Tratamento de Fisioterapia de
Disfunções da ATM
O objetivo da formação é ensinar ao ﬁsioterapeuta os
conhecimentos e habilidades precisas para confrontar a
patologia do sistema crânio-mandibular dentro do desenvolvimento da sua proﬁssão, especialmente o tratamento
das disfunções da articulação temporo-mandibular
(ATM).

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Esta formação destina-se a:
- Finalistas, Licenciados e Bacharéis em
Fisioterapia.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Todas as pessoas que se interessem pela Área da
Saúde no seu conceito integral e na sua manutenção através da medicina tradicional chinesa.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

20h

Reflexologia Podal
CLIQUE
AQUI!

Com o curso de Reﬂexologia Podal pertende-se que os
formandos aprendam a tratar indiretamente todo o corpo
através dos pés, mãos e orelha.

16h

Massagem Pré-Natal
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que preparem os formandos para a realização uma
massagem a gestantes, reduzindo o stress e promovendo
o bem-estar geral das mesmas.

Shiatsu na Cadeira (Quick Shiatsu)
CLIQUE
AQUI!

Este curso pretende dotar os formandos de mais
ferramentas de trabalho para a sua aplicação do Shiatsu.

O curso destina-se a proﬁssionais de saúde ou
massagistas e estudantes dessas mesmas áreas.

20h

Este curso destina-se a todos os interessados que
queiram tirar esta formação, e adquirir mais conhecimentos numa área de tratamento de patologias.

8h

2
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CLIQUE
AQUI!

CURSO

Epilação com Linha
O curso de Epilação com Linha contempla todos os
conhecimentos necessários à prática de uma epilação
com linha eﬁcaz e as várias técnicas de aplicação.

Consultor(a) de Beleza Proﬁssional
CLIQUE
AQUI!

Pretende-se, com este curso, que os formandos
adquiram os conhecimentos necessários para desenvolver capacidades inerentes às funções de um(a) Consultor(a) de Beleza, com vista à obtenção do certiﬁcado
necessário ao exercício da proﬁssão.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Esta formação destina-se a:
- Todos os que pretendam aprofundar o seu conhecimento sobre a área, em especíﬁco para proﬁssionais na área da beleza e estética, como por exemplo
esteticista, proprietárias de centros de beleza entre
outras.

A formação destina-se a todos aqueles que sejam
apaixonados por maquilhagem e se preocupem
com a saúde e aparência da pele, que que desejem
aprender a gerar uma fonte de rendimento tanto
presencial como online, e que pretendam
distinguir-se da concorrência e conquistar o mercado de trabalho.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

16h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

25h

2
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A Academia Qualidade, Segurança, Energia e
Ambiente pretende assumir no mercado uma postura 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 serviços, assim como as áreas da energia e do ambiente.
Sendo uma das Academias com um maior número
de reconhecimentos, certiﬁcações e homologações,
permite a qualiﬁcação e/ou a certiﬁcação de pessoas, melhorando assim as competências e performance dos quadros das empresas e indústria. Pretendemos 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 contribuem em larga escala para o desenvolvimento económico e aumento da competividade das empresas
e indústria.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Projetistas de AVAC
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos de conhecimentos relativos aos
projetos de AVAC e requisitos legais aplicáveis.

Projetista de Redes de Gás
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal desta ação de formação, o formando ﬁcará apto a
projetar e calcular as redes de gás, em conformidade com
as disposições regulamentares, e assumir a responsabilidade técnica da execução dos projetos.

Projetos de Condicionamento Acústico
de Edifícios

Licenciados e Bacharéis em Engenharia, preferencialmente mecânica e eletrotécnica.

Pelo disposto na Lei n.º 15/2015, a população alvo
passível de frequentar esta ação de formação serão
todos os interessados que pretendam desempenhar a função de projetista de redes de gás, nomeadamente:
- Finalistas em Engenharia;
- Engenheiros Licenciados, mestrados ou Bacharéis
de uma maneira geral;

Obtenção de Atestado de Formação de Técnico para
Intervenções em Sistemas de Ar Condicionado Instalado
em Veículos a Motor, que contenham gases ﬂuorados
com efeito de estufa.

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

32h

Esta formação destina-se a arquitetos, engenheiros
civis.

Pretende-se que os formandos desenvolvam aptidões
técnico proﬁssionais colocando-os perante situações
hipotéticas de exercício real da proﬁssão na área de
acústica de edifícios, adquirindo competências na área da
conceção, desenvolvimento de soluções e projeto aplicado.

Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar
Condicionado Instalados em Veículos a Motor
- Inicial

56h

E-LEARNING

Técnicos que procedam a intervenções em
sistemas de ar condicionado instalados em veículos
a motor, nomeadamente no manuseamento de
gases ﬂuorados.

40h

12h

2
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CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar
Condicionado Instalados em Veículos a Motor
Renovação
Renovar conhecimentos e técnicas dos participantes de
modo a permitir-lhes efetuar operações de intervenção
em sistemas de ar condicionado instalados em veículos a
motor, de modo ao mesmo ter um impacto ambiental
nulo ou mínimo.

DESTINATÁRIOS

Técnicos que pretendam renovar o atestado de
Técnico de Intervenção em Sistemas de Ar Condicionado Instalados em Veículos a Motor.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

7h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Manuseamento de Gases Fluorados - Tipo 1
CLIQUE
AQUI!

O curso visa consolidar um conjunto de competências de
Técnicos na realização de operações durante a montagem, operação e manutenção de sistemas de AVAC&R
que contenham ﬂuidos frigorigéneos ﬂuorados.

Todos os técnicos que desenvolvam actividade em
sistemas de ar condicionado e refrigeração, que
pretendam realizar o exame obrigatório de
certiﬁcação.

52h

Introdução à Eletricidade
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal desta formação, os formandos deverão compreender na prática os princípios gerais do funcionamento da
eletricidade, tendo em vista um correcto funcionamento
de sistemas e equipamentos elétricos.

Este curso destina-se a técnicos, instaladores e
outros interessados em conhecer esta temática.

Curso de Projetista de Térmica

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática, nomeadamente arquitetos, engenheiros
civis/ engenheiros técnicos civis, engenheiros
mecânicos/ engenheiros técnicos mecânicos,
engenheiros eletrotécnicos, engenheiros técnicos
de energia e sistemas de potência e especialistas
em engenharia de climatização ou energia, desde
que, sejam detentores de cinco anos de experiência
proﬁssional em atividades de projeto ou construção
de edifícios.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão estar preparados para o exame de acesso ao título de PQ I, no âmbito
do SCE.

22h

45h

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Workshop – Técnicas de Serviços de Vinhos
CLIQUE
AQUI!

Proporcionar aos proﬁssionais que trabalham no serviço
de vinho e àqueles que tenham interesse no tema as
competências e conhecimentos genéricos sobre o
serviço de vinhos em todas as suas componentes.

Proﬁssionais que trabalhem no serviço de vinhos e
todos os que tenham interesse e curiosidade sobre
o tema.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Proﬁssionais que trabalhem no serviço de vinhos e
todos os que tenham interesse e curiosidade sobre
o tema.

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

2h

Serviço de Vinhos
CLIQUE
AQUI!

Proporcionar aos proﬁssionais que trabalham no serviço
de vinho as competências e conhecimentos necessários
para um aconselhamento proﬁssional e conﬁante e um
correto serviço do vinho em todas as suas componentes.

25h

Food Defense
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da Formação, mediante a matéria exposta, os
Formandos deverão ser capazes de elaborar um Plano de
Food Defense.

Boas Práticas de Higiene e Segurança
Alimentar 7H
No ﬁnal desta ação o formando adquire um conjunto de
competências ao nível da Boa Prática de Higiene e
Segurança Alimentar.

Este Curso destina-se aos Responsáveis de
qualidade e todos os colaboradores de Unidades
de Produção, Consultores, Auditores e Outros
proﬁssionais com interesse na área.

Todos os Proﬁssionais que cumpram funções ou
tarefas de confecção, manipulação, conservação,
armazenamento e transporte de produtos alimentares.

40h

7h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CURSO

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes - à distânica
Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus
Produtos, segundo o art. 26º, do DL 147/2006 republicado
pelo DL 207/2008.

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes - Atualização/Reciclagem
Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus
Produtos, segundo o art. 26º, do DL 147/2006 republicado
pelo DL 207/2008.

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes
Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus
Produtos, segundo o art. 26º, do DL 147/2006 republicado
pelo DL 207/2008.

Higiene e Segurança Alimentar no
Sector das Carnes - Atualização/Reciclagem
Renovar o Cartão de Manipulador de Carnes e seus
Produtos, segundo o art. 26º, do DL 147/2006 republicado
pelo DL 207/2008.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Todos os colaboradores afetos à venda e distribuição de carnes e seus produtos e que necessitem de
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e
seus produtos.

Todos os colaboradores afetos à venda e distribuição de carnes e seus produtos e que necessitem de
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e
seus produtos.

Todos os colaboradores afetos à venda e distribuição de carnes e seus produtos e que necessitem de
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e
seus produtos.

Todos os colaboradores afetos à venda e distribuição de carnes e seus produtos e que necessitem de
renovar o seu cartão de manipulador de carnes e
seus produtos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

15h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

4h

15h

4h

2
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CURSO

Food Fraud
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição ou renovação de competência
teórico-práticas, na identiﬁcação, implementação e
elaboração de um plano de Food Fraud.

GlobalGap e a Área Alimentar
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição ou renovação de competência
teórico-práticas no referencial de forma a executar a
implementação do mesmo.

Código de Boas Práticas de Higiene e Fabrico
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O objetivo geral do curso visa qualiﬁcar o formando com
conhecimentos e competências no âmbito das boas
práticas de higiene e fabrico.

Higiene e Segurança no Trabalho
Plataformas Elevatórias
A formação de Operação de Plataformas Elevatórias tem
por objectivo garantir que os formandos sejam capazes
de utilizar Plataformas Elevatórias, obedecendo às regras
gerais de utilização e cumprindo as normas de segurança
especiﬁcas de operação do equipamento.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso Gestores de produção, gestores
da qualidade, técnicos das indústrias alimentares, e
outros proﬁssionais envolvidos no setor alimentar,
que pretendam adquirir competências para as boas
práticas.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso e conhecimentos no setor
alimentar e agrónomo; estudantes, operadores,
empresários, Técnicos da área alimentar, agentes
de importação/exportação de frutas e legumes,
responsáveis de Sistemas de Gestão de Qualidade/Ambiente de empresas do setor agroalimentar,
consultores e proprietários de produções primárias
agrícolas.

Responsáveis pelo controlo da higiene, qualidade e
segurança alimentar, proﬁssionais de empresas
agroalimentares, técnicos e consultores da área
alimentar e outros proﬁssionais que tenham interesse no desenvolvimento de competências nesta
área.

Operadores, nomeadamente da área de manutenção, que utilizam Plataformas Elevatórias para a
elevação/movimentação de pessoas, materiais,
ferramentas e equipamentos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

10h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

25h

20h

14h

2
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CLIQUE
AQUI!

CURSO

Primeiros-Socorros, Combate a
Incêndios e Evacuação
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de intervir no combate a incêndios, prestar primeiros-socorros e garantir a evacuação das pessoas.

Riscos Psicossociais no Trabalho
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam reconhecer as medidas fundamentais
a adotar em termos dos riscos psicossociais nas organizações.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

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

20h

Higiene no Trabalho - Agentes Químicos
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam reconhecer os cuidados fundamentais
a ter em termos dos agentes químicos no local de
trabalho.

Higiene no Trabalho - Agentes Físicos
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de adotar medidas avaliação e controlo da exposição a
agentes físicos.

Idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima
obrigatória (de acordo com o ano de nascimento).

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática, nomeadamente quadros médios e
superiores, técnicos superiores de segurança no
trabalho, técnicos de segurança no trabalho que
pretendam a conhecer os princípios e domínios da
higiene no trabalho, ao nível dos riscos químicos
existentes nos locais de trabalho.

20h

20h

2
78

www.comunilog.com
www.ilearning.pt
www.ecif.pt

VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Higiene no Trabalho- Agentes Biológicos

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática, nomeadamente quadros médios e
superiores, técnicos superiores de segurança no
trabalho, técnicos de segurança no trabalho que
pretendam a conhecer os princípios e domínios da
higiene no trabalho, ao nível dos riscos químicos
existentes nos locais de trabalho.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de adotar medidas avaliação e controlo da exposição a
agentes biológicos.

Legislação, regulamentos e normas de SHST
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam aprofundar o conhecimento da legislação, regulamentos e normas de SHST.

Segurança Contra Incêndios em Edifícios
Medidas de Autoproteção
O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam adotar boas práticas relativamente à
segurança contra incêndios em edifícios.

Segurança no Manuseamento, Remoção
e Transporte de Amianto
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de compreender as normas para a correta remoção dos
materiais contendo amianto e para o acondicionamento,
transporte e gestão dos respetivos resíduos.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática, nomeadamente técnicos superiores e
técnicos de segurança no trabalho que pretendam
aprofundar conhecimentos.

E-LEARNING

ONLINE

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática,
nomeadamente
proﬁssionais
que
realizam atividades de remoção, manuseamento e
transporte de materiais contendo ﬁbras de amianto.

E-LEARNING

ONLINE

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática, nomeadamente técnicos superiores de
segurança no trabalho, técnicos de segurança no
trabalho e público em geral com interesse na
aquisição de conhecimentos nesta matéria.

50h

15h

15h

2
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CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Ruído Ocupacional

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática. Este curso permite também a atualização
cientíﬁca e técnica para evitar a suspensão por
parte da ACT do Título Proﬁssional de TSST ou de
TST.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de demonstrar conhecimentos sobre as medidas a adotar
ao nível do ruído ocupacional.

Métodos de Avaliação de
Riscos Proﬁssionais
No ﬁnal deste Curso, os Formandos deverão ser capazes
de aplicar e interpretar os resultados de diferentes
Métodos de Avalação de Riscos Proﬁssionais, quer num
âmbito mais geral, como num âmbito mais especíﬁco,
nomeadamente na Vertente Postural e Cognitiva.

Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;
Engenheiros Civis;
Empregadores;
Todos os interessados nesta Temática.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

35h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

35h

Coordenador de Segurança em Obra
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Apreender e desenvolver conhecimentos que lhe permitam, planear, organizar e coordenar sistemas de prevenção de riscos proﬁssionais nos estaleiros de Construção
Civil, exercendo assim as funções de Coordenador de
Segurança (em Projeto e Obra), de acordo com o previsto
Diretiva n.º 92/57/CEE, transposta pelo pelo Decreto-Lei
n.º 273/2003, de 29 de outubro.

Segurança de Trabalhos em Espaços
Conﬁnados
No ﬁnal do curso de Segurança de Trabalhos em Espaços
Conﬁnados os formandos deverão ser capazes de
desempenhar as suas tarefas em espaços conﬁnados,
reconhecendo os perigos inerentes à atividade e riscos
associados.

Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;
Engenheiros Civis;
Arquitectos;
Directores de Obra;
Ficais de Obra;
Empregadores.

Esta acção de formação destina-se a:
- Coordenadores de Higiene, Segurança e Ambiente;
- Supervidores;
- Todos aqueles que trabalham e têm interesse na
área.

40h

8h

2
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

CURSO

DESTINATÁRIOS

Segurança em Espaços Conﬁnados

Esta acção de formação destina-se a:
- Coordenadores de Higiene, Segurança e Ambiente;
- Supervidores;
- Todos aqueles que trabalham e têm interesse na
área.

E-LEARNING

ONLINE

Este curso destina-se a empresas que pretendem
assegurar o cumprimento da obrigação de fornecimento de 35 horas de formação certiﬁcada aos seus
colaboradores, ao abrigo da regulamentação da
formação constante no código do trabalho.

E-LEARNING

ONLINE

Os destinatários são empregadores/trabalhadores
que pretendam desempenhar funções de Segurança no Trabalho de acordo com Artigo 81.º, da Lei n.º
102/2009, de 10 de setembro posteriormente
alterada pela Lei n.º 3/20014, de 28 de janeiro.

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

No ﬁnal do curso de Segurança de Trabalhos em Espaços
Conﬁnados os formandos deverão ser capazes de
desempenhar as suas tarefas em espaços conﬁnados,
reconhecendo os perigos inerentes à atividade e riscos
associados.

40h Empresas - Segurança no Trabalho:
Conceitos Básicos
Com esta formação, pretende-se corresponder às necessidades de Formação Contínua de Trabalhadores de
Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas/Organizações, conforme estipulado no Código do Trabalho (Lei n.º
7/2009, de 12 de Fevereiro, Artigo 131.º).

Segurança no Trabalho Empregador
Trabalhador Designado
Este curso permite adquirir as competências necessárias
para renovar a sua autorização para o exercício das
actividades de segurança no trabalho pelo empregador
ou por trabalhador designado.

TSST - Actualização Cientíﬁca 35h
Gestão da Emergência
-Dar a conhecer o Enquadramento Legal da Segurança
Contra Incêndio em Edifícios (SCIE);
-Dar a conhecer o conjunto de medidas apropriadas a que
a emergência, especiﬁcamente em caso de incêndio,
sendo uma situação de gravidade excecional, obriga, com
o intuito de minimizar os efeitos negativos de carácter
humano, material, social e ambiental;

Os destinatários desta formação são os Candidatos
a uma Actualização Cientíﬁca para evitar a suspensão por parte da Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT) do seu Título Proﬁssional de Técnico
Superior de Segurança no Trabalho (TSST) ou de
Técnico de Segurança no Trabalho (TST).

FORMATO

DURAÇÃO

25h

40h

40h

35h

2
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

TSST - Actualização Cientíﬁca 35h
Ergonomia no Trabalho

Os destinatários desta formação são os Candidatos
a uma Actualização Cientíﬁca para evitar a suspensão por parte da Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT) do seu Título Proﬁssional de Técnico
Superior de Segurança no Trabalho (TSST) ou de
Técnico de Segurança no Trabalho (TST).

O curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho Actualização Cientíﬁca (35h) é orientado para quem
pretende evitar a suspensão por parte da ACT do Título
Proﬁssional de Técnico Superior de Segurança no
Trabalho, ou de Técnico de Segurança no Trabalho.

Técnico Superior de Segurança no Trabalho
Actualização Cientíﬁca 105h
Pretende-se que os formandos, no momento da conclusão da formação, tenham conseguido obter competências na área da segurança e saúde no trabalho, com vista
a conhecer os conceitos de SST e a implementar medidas
para transformar o local de trabalho num local seguro e
saudável

Técnico Superior de Segurança no Trabalho
(Pode incluír a atribuição de Pós-Graduação)
O curso de Técnico Superior de Segurança no Trabalho
(Nível VI) tem como objetivo dotar os participantes de
competências e de instrumentos que lhes permitam
desenhar, implementar e acompanhar a execução de
processos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).

Formação Básica em Segurança
Reconhecido pelo IEP e Qualiﬁcado EDP
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de manusear eﬁcazmente os equipamentos de trabalho e
utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção
Individual e Coletiva.

O curso de Técnico Superior de Segurança no
Trabalho - Atualização Cientíﬁca (105h) é orientado
para quem pretende evitar a suspensão por parte
da ACT do Título Proﬁssional de Técnico Superior de
Segurança no Trabalho, ou de Técnico de Segurança no Trabalho e a todos os candidatos que procurem uma aprendizagem formal nesta temática.

Licenciados ou Bacharéis que exercem ou que
pretendem vir a desenvolver uma actividade na
área da Higiene e Segurança do Trabalho.

Este curso destina-se a todos os trabalhadores de
prestações de serviços que executem trabalhos de
construção, manutenção ou demolição nas infraestruturas da produção e distribuição de energia
elétrica e a todos os interessados.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

35h

E-LEARNING

ONLINE

105h
E-LEARNING

ONLINE

558h
E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

14h

2
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VER
ONLINE

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Movimentação de Maquinas em Obra

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências nesta área de formação.

O curso de Manobrador de Máquinas em Obra permite
dotar os formandos com conhecimentos quanto aos
procedimentos ao nível da segurança no trabalho pra
uma correta manobração de máquinas em obra.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

14h

ONLINE

E-LEARNING

ou
14h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Manobrador de Gruas
CLIQUE
AQUI!

O curso pretende reunir competências no condutor/operador de gruas sobre a identiﬁcação dos principais órgãos
das máquinas, suas características e funções.

Segurança de Trabalhos Em Altura
CLIQUE
AQUI!

O curso de Segurança em Trabalhos em Altura, surge
como resposta ao dever das empresas prestarem aos
seus trabalhadores e seus representantes para a
segurança, higiene e saúde no trabalho, informação
adequada sobre os equipamentos de trabalhos em altura
utilizados.

Segurança na Remoção de Amianto
CLIQUE
AQUI!

O curso em causa irá dar competências ao formando para
que este possa remover amianto sem colocar em causa a
sua segurança e saúde.

Operadores que pretendam obter habilitação
especíﬁca para manobra e utilização de gruas.

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências nesta área de formação,
nomeadamente proﬁssionais que trabalhem com
andaimes e realizam trabalhos em altura.

- Colaboradores que executem trabalhos de
remoção de amianto.
- Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho;
- Proﬁssionais das atividades de manutenção;
- Coordenadores de segurança em obra;
- Responsáveis pela Gestão de sistemas de
segurança, qualidade e ambiente.

16h

8h

ou

8h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

8h

2
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CURSO

Medidas de Autoproteção
CLIQUE
AQUI!

Com esta formação, pretende-se que os formandos,
adquiram competências para que possam programar e
aplicar medidas de autoproteção, tanto em edifícios
como em recintos.

Segurança na Condução de Empilhadores
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam conhecer o processo geral de condução de um empilhador e as normas de segurança e
prevenção de acidentes que estão associadas à condução de um empilhador.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Este curso destina-se a:
- Técnicos (engenheiros e arquitectos);
- Administradores de condomínio e empresas;
- Responsáveis e delegados de segurança contra
incêndio em edifícios.

Esta formação destina-se a:
- Todos os proﬁssionais em exercício de funções na
área do curso;
- Todos aqueles que estejam interessados em
desenvolver as suas competências nesta área de
formação.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

35h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

16h

Manobrador de Empilhador
CLIQUE
AQUI!

O curso de Condução e Monobração de Empilhadores
pretende garantir que os formandos estejam habilitados a
conduzir estes equipamentos, obedecendo às regras
gerais de condução e cumprindo as normas de segurança
na condução e operação dos mesmos.

DURAÇÃO

8h

Formandos que conduzam e manobrem empilhadores de forma esporádica, ou que nunca tenham
conduzido.

16h

Manobrador de Empilhador - Avançado
CLIQUE
AQUI!

O curso de Condução e Monobração de Empilhadores
pretende garantir que os formandos estejam habilitados a
conduzir estes equipamentos, obedecendo às regras
gerais de condução e cumprindo as normas de segurança
na condução e operação dos mesmos.

Esta formação destina-se a:
- Todos os proﬁssionais em exercício de funções na
área do curso.
- Todos aqueles que estejam interessados em
desenvolver as suas competências nesta área de
formação.

B-LEARNING

16h

2
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CURSO

Diretiva Seveso III
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam adotar boas práticas relativamente à
prevenção de acidentes graves.

Atualização Cientíﬁca
Biossegurança no Trabalho Covid-19
O curso tem como objetivo dotar os formandos/a:
Corresponder às necessidades de formação técnica e
cientíﬁca de todos os que se dedicam à promoção e
otimização das condições de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho;

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Considera-se como público-alvo prioritário do
Curso os candidatos a uma atualização cientíﬁca e
técnica para evitar a suspensão por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) do seu
Título Proﬁssional de Técnico Superior de Segurança no Trabalho (TSST) ou de Técnico de Segurança
no Trabalho (TST). O Curso reveste-se também de
interesse e utilidade a todos os candidatos que
procurem uma Aprendizagem Formal nesta temática.

Considera-se como público-alvo prioritário do
Curso os candidatos a uma atualização cientíﬁca e
técnica para evitar a suspensão por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) do seu
Título Proﬁssional de Técnico Superior de Segurança no Trabalho (TSST) ou de Técnico de Segurança
no Trabalho (TST). O Curso reveste-se também de
interesse e utilidade a todos os candidatos que
procurem uma Aprendizagem Formal nesta temática.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

40h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

40h

Covid-19 - Limpeza e Desinfeção
CLIQUE
AQUI!

Este curso foi desenvolvido de forma a permitir o desenvolvimento de competências ao nível do saber, saber-fazer, no que toca aos conteúdos abordados. Preparando,
os formandos, o melhor possível para que se possam,
dentro das suas casas e espaços próprios, efetuar de
forma segura e eﬁcaz a desinfeção de superfícies.

O curso tem como destinatários qualquer individuo
que pretende aprender o básico sobre limpeza e
desinfeção de superfícies.

8h

2
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CURSO

Directiva Atex (DL 236/2003)
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam reconhecer as medidas fundamentais
a adotar em termos da aplicação da Diretiva ATEX.

Directiva Máquinas (DL 103/2008)
CLIQUE
AQUI!

Aquisição de conhecimentos relativos à conceção de
máquinas.

Segurança em Obras Rodoviárias
CLIQUE
AQUI!

Dotar os formandos para a aquisição de conhecimentos
que lhes permitam com segurança trabalhar em obras
rodoviárias.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências nesta área
temática como por exemplo Responsáveis de
Segurança, Técnicos de Segurança e Saúde no
trabalho, Consultores de Segurança e Saúde no
trabalho, Gestores e Supervisores, Outros Proﬁssionais de segurança e Saúde no trabalho.

- Responsáveis de Segurança
- Técnicos de Segurança e Saúde no trabalho
- Consultores de Segurança e Saúde no trabalho
- Gestores e Supervisores
- Outros Proﬁssionais de segurança e Saúde no
trabalho
- Responsáveis pela Manutenção

Esta formação destina-se a todos os proﬁssionais
em exercício de funções na área do curso e a todos
aqueles que estejam interessados em desenvolver
as suas competências nesta área de formação.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

20h

16h

2
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A Health+ Academy by Comunilog é uma Academia especializada em emergência médica e na
formação de proﬁssionais de saúde, ciências dentárias e farmacêuticas. A Health+ Academy
pretende ser a primeira escolha na formação na
área de Saúde, Ciências Dentárias e Ciências
Farmacêuticas, por isso conta com uma equipa de
especialistas que transformam estas atividades
em experiências de partilha, valorizando pessoas
e organizações.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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CLIQUE
AQUI!

CURSO

Curso Prático de Primeiros
Socorros para Empresas
O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas que permitam prestar primeiros-socorros no local de
trabalho.

Viver com a Diabetes
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de adotar as medidas necessárias para controlar a
diabetes.

Prevenção e controlo da legionella em
sistemas de água - Análise de Risco
Com esta formação pretende-se dar a conhecer aos
participantes o que é a Legionella e quais os seus
principais riscos, quais os ambientes propícios ao seu
desenvolvimento, legislação aplicável em vigor e
medidas preventivas a adotar para o seu controlo.

Alimentação e nutrição do Idoso
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de compreender os conceitos básicos relativos à alimentação e nutrição no idoso.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

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

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, principalmente a pessoas
diabéticas ou em risco de se tornarem diabéticas,
técnicos de saúde e pessoal de apoio a idosos e
diabéticos.

Esta ação de formação destina-se a gestores,
responsáveis e técnicos de instalações e equipamentos ligados à manutenção de sistemas de água
em entidades gestoras públicas e privadas, nomeadamente em unidades industriais, unidades de
saúde, indústria hoteleira, piscinas, entre outras.
Gestores e técnicos na área da saúde pública.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, nomeadamente proﬁssionais de
saúde, estudantes da área de saúde e agentes de
geriatria.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

12h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

10h

12h

15h
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Primeiros-socorros Geriátricos
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de prestar primeiros-socorros geriátricos.

Comunicação na Prestação de
Cuidados de Saúde
Aprender a identiﬁcar, caracterizar, explicar e aplicar
técnicas de comunicação na prestação de cuidados de
saúde.

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

Este curso destina-se a todas as pessoas interessadas na temática ou aos proﬁssionais que trabalhem
na área.

25h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

30h

Cuidadores Informais de Pessoas Idosas
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Identiﬁcar e aplicar os conhecimentos e princípios da
prestação de cuidados individuais e especializados à
pessoa idosa e/ou dependente e á família/cuidador
informal.

Curso Europeu de Primeiros
Socorros para Empresas
O curso tem como objetivo Identiﬁcar as situações e
executar as técnicas de primeiros socorros adequadas,
visando a estabilização da situação de uma vítima de
acidente ou doença súbita até à chegada dos meios de
socorro.

Proﬁssionais e Estudantes das Ciências Sociais,
Humanas e da Saúde;
Cuidadores Informais,
População em Geral.

Este curso destina-se a funcionários de empresas e
instituições, elementos pertencentes a equipas de
primeiros socorros, bem como a todos os cidadãos
interessados. Aos formandos com aproveitamento
na avaliação sumativa será entregue um cartão de
socorrista, com validade de 3 anos ( de acordo com
a Nota técnica da DGS nº3/2012 – 4ª Edição – 2014).

50h

14h

2
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Cuidados aos Pés da Pessoa com Diabetes
CLIQUE
AQUI!

O curso de Cuidados aos Pés da Pessoas com Diabetes
capacitará o formando a prestar cuidados de prevenção,
tratamento e prevenção de recidivas ao indivíduo em
risco ou com úlcera de pé diabético sustentados em
critério de evidência cientiﬁcada de boa prática clínica.

Tratamento de Feridas e Viabilidade Tecidular
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação os formandos deverão ter adquirido
conhecimentos e competências de avaliação e intervenção no tratamento de feridas.

Autocuidado com os pés da pessoa Diabética
CLIQUE
AQUI!

Este curso tem como principais ﬁnalidades:
- Apresentar conteúdos relacionados com o “pé diabético”, fatores de risco, etiologia e manifestações clínicas das
alterações nos pés das pessoas com diabetes.
- Abordar os principais cuidados a ter com os pés da
pessoa com diabetes.

Autoadministração de Insulina
CLIQUE
AQUI!

Capacitar cuidadores, familiares e a pessoa portadora de
diabetes para a administração e/ou autoadministração
de insulina.

Proﬁssionais de Saúde.

Esta formação destina-se a:
- Enfermeiros;
- Médicos;
- Estudantes de Enfermagem e Medicina.

O curso de autocuidado com os pés da pessoa
diabética destina-se a todos os interessados em
melhorar os seus conhecimentos sobre os factores
de risco do pé diabético e sobre a aplicação de
cuidados e tratamentos da doença, nomeadamente, a doentes da diabetes, familiares, proﬁssionais
de saúde e estudantes da área da saúde.

O curso destina-se a todos os interessados em
melhorar os eus conhecimentos sobre a administração de insulina, nomeadamente, a pessoas
portadoras da doença, familiares, proﬁssionais de
saúde, estudantes da área da saúde e cuidadores.

12h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

32h

6h

4h

2
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Prevenção de Úlceras por Pressão
CLIQUE
AQUI!

Descrever estratégias de abordagem e prevenção de
úlceras por pressão (UPP) nos vários contextos de
cuidados de saúde.

Cuidadores de Úlceras por Pressão
CLIQUE
AQUI!

Conhecer as principais causas e sintomas das úlceras por
pressão e aplicar as melhores técnicas na sua prevenção
e tratamento.

INEM - Suporte Básico de Vida (SBV)
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso pretende dotar os formandos de competências
que lhe permitam intervir com segurança em situações
de urgência.

Suporte Básico de Vida - Desﬁbrilhação
Automática Externa (SBV DAE)
Adquirir competências que lhe permitam realizar corretamente manobras de SBV com utilização de um Desﬁbrilhador Automático Externo (DAE), numa vítima em
paragem cardiorrespiratória.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

O curso de prevenção de úlceras por pressão
destina-se a enfermeiros e outros proﬁssionais de
saúde qualiﬁcados que pretendam adquirir competências especíﬁcas no âmbito do desenvolvimento
de estratégias de abordagem e prevenção de
úlceras por pressão (UPP) nos vários contextos de
cuidados de saúde.

O curso de cuidadores de úlceras por pressão
destina-se a enfermeiros e outros proﬁssionais de
saúde qualiﬁcados, bem como a outros cuidadores
que pretendam adquirir competências especíﬁcas
no âmbito da prevenção e tratamento de úlceras
por pressão.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

6h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

4h

Este curso destina-se a:
- Proﬁssionais de saúde;
- Bombeiros;
- Público em geral interessado no tema.

4h

Este curso destina-se a:
-Proﬁssionais de saúde;
-Bombeiros;
-Público em geral interessado no tema;

7h

2
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Suporte Básico de Vida Pediátrico
(SBV Pediátrico)

Proﬁssionais de saúde e leigos
Os estipulados pela entidade formadora

Pretende-se que os formandos no ﬁnal da formação
demonstrem conhecer os princípios básicos sobre
queimaduras e desenvolvam competências de actuação
perante queimaduras.

No ﬁnal do Curso, o formando deve ser capaz de reconhecer a importância de conhecer as características da dieta
vegetariana, de forma a adotar boas práticas alimentares
que promovam a sua saúde e bem-estar.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

4h

Adquirir competências que lhe permitam executar
corretamente as manobras de suporte básico de vida em
situações de paragem cardiorrespiratória.

Introdução à Alimentação Vegetariana
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Princípios Básicos sobre Queimaduras
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Este curso é destinado à população em geral,
enquadrados em estruturas organizacionais com
necessidades
formativas
elementares
em
Princípios Básicos sobre Queimaduras.

24h

Destina-se a todas as pessoas que pretendam
adquirir ou consolidar conhecimentos sobre a
alimentação vegetariana.

25h

2
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Dermofarmácia e Cosmética
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na área, com o objetivo de descrever e distinguir os
diferentes tipos de pele, conhecer, distinguir e caracterizar as diferentes formas farmacêuticas de aplicação
tópica e transdérmica e compreender a importância da
manutenção de uma pele e anexos cutâneos saudáveis,
como forma de proteção contra diversas agressões

Curso Inicial de Vacinas e Administração
de Medicamentos Injetáveis
Esta ação de formação tem como objetivo conferir conhecimento e competência ao farmacêutico em matéria de
administração de vacinas e injetáveis.

Curso de E-learning - Recertiﬁcação para
a Administração de Vacinas e Medicamentos
Injetáveis
Esta ação de formação tem como objetivo recertiﬁcar
conhecimentos e competências ao farmacêutico em
matéria de administração de vacinas e injetáveis.

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham
interesse em desenvolver competências na área
temática do curso, nomeadamente farmacêuticos,
enfermeiros, técnicos de farmácia, auxiliares de
farmácia e parafarmácia, proﬁssionais da área de
massagem e estética e estudantes

Este curso tem como destinatários os farmacêuticos que pretendam adquirir competências que lhes
permitam proceder à administração de vacinas e de
outros medicamentos injetáveis.

Este curso tem como destinatários os farmacêuticos que pretendam recertiﬁcar competências no
âmbito da administração de vacinas e de outros
medicamentos injetáveis.

40h

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

16h

12h

2
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A Human Academy by Comunilog caracteriza-se
por uma Aca- demia que ambiciona ser a primeira
escolha na formação quali- ficada ligadas ao
Desenvolvimento Pessoal e técnico das áreas onde
atua. Formação prática e especializada que gera
valor acrescentado para o desenvolvimento pessoal
e humano dos seus formandos. A Human Academy
acredita no potencial humano como processo
transformacional de pessoas e organi- zações
atuando
predominantemente
nas
áreas
de
Desenvolvi- mento Pessoal, Psicologia, Trabalho
Social e Orientação e Serviços de Apoio a Crianças
e Jovens. Conta com uma equipa de formadores
altamente especializados, com uma forte ligação ao
mercado.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Formação de e-formadores
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Proporcionar aos futuros e-formadores, conhecimentos
sólidos da plataforma de e-learning Moodle, permitindo a
criação de disciplinas online ricas e dinâmicas. Permitir
que os formandos possam criar a sua própria disciplina
online, abordando os aspectos importantes da e-tutoria.
Conhecer mecanismos e ferramentas de dinamização,
moderação e gestão de disciplinas online.

Formação Pedagógica Inicial de
Formadores b-Learning
Dotar os participantes do curso de formação de formadores de competências no domínio pedagógico e didático,
essenciais para o exercício da função de formador que
deverá ser capaz de estabelecer uma relação pedagógica
diferenciada, dinâmica e eﬁcaz com múltiplos grupos ou
indivíduos, de forma a favorecer a aquisição de conhecimentos e competências, bem como o desenvolvimento
de atitudes e comportamentos adequados ao desempenho proﬁssional, tendo em atenção as exigências atuais e
perspetivas do mercado de emprego.

Este curso destina-se a professores, formadores,
gestores e técnicos de formação que pretendam
desenvolver ou gerir atividades pedagógicas
utilizando estas tecnologias.

A Formação Pedagógica Inicial de Formadores é
dirigida a:
- Pessoas que pretendam adquirir o Certiﬁcado de
Competências Pedagógicas (CCP) para exercer a
atividade de formador;
- Participantes com qualiﬁcação igual ou superior
ao 9º ano de escolaridade desde que tenha uma
experiência proﬁssional comprovada, no mínimo, 5
anos;
- Licenciados ou Pós-Graduados de cursos superiores e que pretendam iniciar a atividade de formadores.

30h

E-LEARNING

ONLINE

90h
B-LEARNING

Técnicas e Jogos Pedagógicos para Grupos
CLIQUE
AQUI!

O curso visa promover uma atualização de conhecimentos relativamente à inclusão criativa de técnicas e jogos
pedagógicos na formação. Assim, os formandos ﬁcarão
aptos a dinamizar ações de formação eﬁcazes e originais.

O curso destina-se a professores, formadores,
animadores culturais e outros proﬁssionais que
pretendam aperfeiçoar as técnicas de dinâmica e
animação de grupos.

12h

E-LEARNING

ONLINE

2
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CURSO

Programa Avançado em Gestão e
Coordenação da Formação
O presente curso visa dotar os formandos de competências pedagógicas na área da gestão e organização da
formação, permitindo-lhes gerir todas as fases do processo formativo conforme os requisitos da DGERT e os
desaﬁos do setor da formação proﬁssional.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

O curso destina-se a todos os proﬁssionais que
desenvolvem ou pretendem vir a desenvolver a sua
atividade proﬁssional no âmbito da gestão e organização da formação.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

150h
E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Dinamização de Grupos em Formação
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso visa promover uma atualização de conhecimentos relativamente à dinamização de sessões de formação.
Assim, os formandos ﬁcarão aptos a dinamizar ações de
formação criativas e originais.

Formação de formadores/as
em igualdade de género
Este curso visa dotar os formandos de competências
teórico-práticas no âmbito da promoção e multiplicação
de aprendizagens relativas à igualdade de homens e
mulheres.

Este curso tem a duração de 10 Horas totalmente
online.

O curso destina-se a formadores/as detentores/as
do CCP (Certiﬁcado de Competências Pedagógicas)
que pretendam adquirir ou consolidar conhecimentos na temática da igualdade de género.

10h

72h

Planiﬁcar e Avaliar em Regime de E-learning
CLIQUE
AQUI!

Este curso tem como competências ajudar os formandos
a desenvolver a aquisição de conhecimentos que permitam planear, dinamizar e avaliar cursos em formato online.

Professores de 1º, 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário.
Estudantes da área de Educação.

24h
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Programa Avançado em Formação de
Professores e Formadores à Distância
Pretende-se com este curso dotar os formandos das
competências necessárias ao exercício de funções de
professor/formador a distância.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

Esta formação destina-se a Professores, Formadores e Educadores. Outros proﬁssionais da educação
e formação proﬁssional.

DURAÇÃO

60h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Inclusão para o Sucesso
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Com este curso, pretende-se essencialmente que os
formandos detenham o conhecimento mais atualizado
relativamente àquilo que é o “estado da arte” da inclusão
em contexto escolar e que se sintam confortáveis para os
aplicar e ajudar a tornar a inclusão escolar verdadeiramente universal.

Educadores de Infância, Professores do Ensino
Básico e Secundário, Assistentes Operacionais e
outros.

Instrutores Kula

Professores do 1º ciclo, psicólogos, facilitadores de
parentalidade consciente, coaches da área infantojuvenil, técnicos de mediação familiar, terapeutas
ocupacionais, professores de yoga, animadores
socioculturais, e a todos aqueles que desejem
trabalhar com crianças, com idades compreendidas
entre os 6 e os 10 anos, utilizando uma ferramenta
de gestão socioemocional premiada e parceira da
Cátedra da Educação para a Paz Global Sustentável
da UNESCO – O Jogo Kula®.

No ﬁnal da formação, os formandos devem saber transmitir os valores e ferramentas de gestão emocional de uma
forma lúdica usando assim as ferramentas de parentalidade consciente, educação positiva e ioga para fortalecer
vínculos entre pais e ﬁlhos, alunos e professores, em
contexto proﬁssional.

25h

32h

2
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Saber Aprender
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Este curso, dotará o aluno, o seu educador ou professor,
de conhecimentos e ferramentas adequadas que permitirão identiﬁcar os seus pontos fortes e as suas necessidades, para assim potenciar o que é positivo e desenvolver o
que ainda não é suﬁciente, enquanto promove a motivação, autonomia e a responsabilidade. Além de fornecer
estratégias práticas para otimizar o estudo dos alunos,
este curso tem também como objetivo auxiliar os professores, ou outros proﬁssionais do ensino, a tornarem mais
eﬁciente eﬁcaz a forma como orientam e conduzem as
suas aulas.

Competências de Comunicação e
Relacionamento Interpessoal
Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes permitam fazer uma gestão eﬁcaz da sua forma de comunicar e
de se relacionar com os outros.

Este curso é dirigido aos vários elementos do
universo educativo (pais, psicólogos, professores,
educadores, explicadores, etc.) que pretendam
desenvolver a sua capacidade para acompanhar os
seus educandos/alunos e otimizar as suas estratégias pedagógicas de forma a aumentarem as
probabilidades de sucesso escolar.

15h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

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

18h

Gestão de Conflitos
CLIQUE
AQUI!

Nas instituições e organizações, é muito comum existirem
interesses/opiniões distintas que originam muitas vezes
conﬂitos que acabam por prejudicar o bom funcionamento das organizações. Com este curso pretende-se dotar
os participantes de conhecimentos e técnicas para uma
melhor resolução e gestão dos conﬂitos incluindo todo o
processo de negociação.

Os destinatários deste curso são, maioritariamente,
direcção de empresas e quadros dirigentes,
responsáveis de departamento e quadros médios,
assim como cheﬁas intermédias e gestores de
projectos.

10h
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CURSO

Curso Prático de Falar em Público
e Comunicar com Impacto
O curso visa a aquisição de conhecimentos sobre um
conjunto de técnicas de comunicação que permitam
obter sucesso nas apresentações em público.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

18h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

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

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

Gestão do Tempo, Stress e Conflitos
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de desenvolver competências de planeamento, gestão
do tempo e do stress e resolução de conﬂitos.

12h

Inteligência Emocional e Gestão de Conflitos
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar conhecimentos e técnicas que os ajudem a ser
emocionalmente inteligentes e a gerir os conﬂitos de
forma eﬁcaz.

12h

Liderança, Motivação e Gestão de Equipas
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de recorrer a estratégias e técnicas eﬁcazes de liderança
e gestão de conﬂitos.

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

24h
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CLIQUE
AQUI!

CURSO

Liderança, Motivação e
Programação Neurolinguística
No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de recorrer a estratégias e técnicas eﬁcazes de liderança
e gestão de conﬂitos.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

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

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

24h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

Programação Neurolinguística
CLIQUE
AQUI!

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

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

15h

Gestão do Tempo com Mindfulness
CLIQUE
AQUI!

Pretende-se que os formandos adquiram os conhecimentos teórico-práticos relativos à Gestão do Tempo, bem
como os princípios e teorias do Mindfulness.

Este curso destina-se a Psicólogos, Psicólogos
Juniores, Diplomados e/ou Estudantes de Psicologia e Público em Geral.

7h

Gestão do Tempo
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal do curso, os formandos deverão ser capazes de
reconhecer o impacto de escolhas e comportamentos
pessoais na forma como rentabilizam o seu tempo,
compreendendo que uma Gestão do Tempo produtiva e
gratiﬁcante é a que é proactiva e orientadora da ação para
as prioridades (pessoais e proﬁssionais). Os formandos
deverão ainda conseguir melhorar a sua produtividade,
identiﬁcando e eliminando fatores de desperdício de
tempo, utilizando as ferramentas estratégicas de gestão
do tempo aqui abordadas.

Este curso destina-se ao público em geral, tendo
sido pensado para o contexto empresarial administradores, diretores de departamento,
gestores e responsáveis de área, consultores e/ou
colaboradores.

12h
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CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Curso Prático de Coaching

Professores, Formadores, Líderes, Gestores,
Proﬁssionais ligados à gestão de Recursos Humanos, Educadores, Psicólogos, Sociólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas, Médicos, Enfermeiros e
pessoas que pretendem investir no seu desenvolvimento pessoal, de outros e da organização onde se
integram, realizando e promovendo mudanças
eﬁcazes.

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de aplicar ferramentas potenciadoras de um planeamento estratégico pessoal orientado para a autorrealização e
sucesso.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

40h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Produtividade em Teletrabalho
CLIQUE
AQUI!

A evolução tecnológica viabilizou novas formas de
interacção do ser humano no ambiente, criando uma
relação descentralizada entre homem e máquina existindo, assim, uma visível transformação da relação homem e
trabalho. Nesta formação procuraremos ajudá-lo a fazer
mais coisas importantes em menos tempo, isto é, a
aumentar a sua produtividade em teletrabalho e, de uma
forma geral, deixar de ter a sensação de falta de tempo.

O curso destina-se a proﬁssionais 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 colaboradores e melhor gerir a produtividade da empresa.

9h

Marca Pessoal
CLIQUE
AQUI!

A Marca Pessoal é resultado da sintonização entre o que
somos e o que parecemos ser, estando diretamente
associada à percepção das pessoas sobre o modo como
nos posicionamos. No entanto, é possível desenhar uma
estratégia que nos permita não só inﬂuenciar essa
perceção, como ainda deﬁnir metas e objetivos para a
nossa marca pessoal e, consequentementem, para a
nossa vida.

Como é que, aﬁnal, os ‘outros’ nos percebem? E o
que é que eu quero alcançar com a minha marca (e
com a minha vida)? Que diferenciação é que eu
quero reforçar em mim? A marca pessoal pretende
desenvolver as estratégias que respondem a estas
e outras questões, permitindo que cada um de nós
se torne referência tanto no seu autocontexto como
na sua área de atuação.

40h

2
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Focus na Gestão de Prioridades
CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos deverão ser capazes
de desenvolver competências de organização e planeamento com base na gestão de prioridades.

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

7h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Comunicação Verbal e Não-Verbal
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Pretende-se que no ﬁnal da formação os formandos
tenham adquirido competências como empatia, escuta
ativa, comunicação interpessoal e autoconﬁança, sabendo utilizá-las no seu dia-a-dia.

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

Gestão da Incerteza e do Stress
para Proﬁssionais (GISP)

Respondendo a diferentes necessidades e responsabilidades decorrentes de papéis proﬁssionais
distintos, a presente e-formação pode ser realizada
nas seguintes modalidades:
- enquanto Gestor (representante máximo de uma
empresa ou departamento, CEO ou Gestor de
Recursos Humanos);
- proporcioná-la aos seus Colaboradores, investindo assim no Bem-Estar da sua Organização, promovendo a Saúde Mental Geral e o Clima Organizacional óptimo conducente à melhoria do desempenho
e Produtividade de todos os seus elementos.

No ﬁnal desta acção de formação, os formandos devem
ter adquirido conhecimentos e competências teóricopráticas que os auxiliem a melhor regular as suas emoções e
o stress negativo com que se deparam no seu quotidiano.
Devem ainda conseguir colocar em prática estratégias
promotoras de bem-estar e de redução imediata da
ansiedade, bem como identiﬁcar com segurança
valências disponíveis e ajustadas em caso de necessidade.

30h

16h
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CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043

CURSO

DESTINATÁRIOS

Trabalhar com Inteligência Emocional

Esta formação destina-se a proﬁssionais que
pretendam compreender os mecanismos das
emoções e utilizar a sua inteligência emocional
para otimizar as suas relações proﬁssionais. A
formação proﬁssional em Inteligência Emocional vai
ajudar no fortalecimento de relações e no ganho de
autocontrolo, automotivação e empatia. Melhore a
sua comunicação e entre no mundo dos negócios
com maior compreensão e controlo das emoções.

- Deﬁnir o conceito de inteligência emocional.
- Distinguir os 5 domínios da inteligência emocional.
- Descrever as 4 habilidades da inteligência emocional.
- Reﬂetir criticamente sobre a importância da inteligência
emocional no trabalho.
- Identiﬁcar as principais técnicas do Coaching e da PNL
para aumentar a inteligência emocional

Modelos Familiares e Formas de Parentalidade
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

Compreender e distinguir as características dos diferentes modelos familiares e formas de parentalidade, enquadradas no direito da família, com vista à defesa do
superior interesse da criança, do seu bem-estar e do seu
desenvolvimento.

Desenvolvimento Pessoal,
Gestão de Equipas, Liderança e Motivação
No ﬁnal desta acção de formação, os formandos devem
ter adquirido conhecimentos e competências teórico-práticas que os auxiliem nos seus processos de desenvolvimento pessoal, bem como a identiﬁcar pontos fortes
e competências a desenvolver (compreensão crítica e
auto-análise).

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.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

10h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

10h

14h

Quadros técnicos médios / superiores, funcionários
da Autarquia de Fornos de Algodres.

2
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CURSO

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Gerir o Tempo com Mindfulness
CLIQUE
AQUI!

O curso visa a aquisição de competências e conhecimentos sobre a importância do Mindfulness como estratégia
de regulação emocional e de gestão do stress pelo
controlo do tempo.

Este curso destina-se a quem pretenda desenvolver conhecimentos base na área da gestão do
tempo e do Mindfulness.

10h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Introdução ao Mindfulness Kula
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

No ﬁnal da formação, os formandos adquirirão conhecimentos e competências ao nível da prática de mindfulness e de autoconhecimento, promovendo o seu bem-estar físico, mental e emocional.

CPCJ – Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens
Este curso tem como principal ﬁnalidade dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos que lhes permitam conhecer o funcionamento das CPCJ e o efeito dos
maus-tratos no desenvolvimento psicoemocional de
crianças e jovens.

Avaliação psicológica nos
procedimentos concursais
NOVIDADE: Acreditado pela Ordem dos Psicólogos, na
área de formação Psicologia do Trabalho, Social e das
Organizações, com atribuição de 16 créditos (atribuidos
apenas a membros da Ordem).

O curso destina-se a todas as pessoas com idade
igual ou superior a 18 anos, que pretendam aperfeiçoar conhecimentos e desenvolver competências
nas respetivas áreas de formação.

Este curso destina-se a todas as pessoas que
tenham interesse nesta área temática, nomeadamente estudantes ou licenciados no domínio das
ciências sociais e humanas, direito e outros interessados que pretendam adquirir conhecimentos
nesta área.

Este curso destina-se a psicólogos que exerçam ou
que pretendam vir a exercer atividade em contextos
de Avaliação Psicológica nos Procedimentos
Concursais na Administração Pública – Central e
Local.

30h

30h

32h
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Primeiros-socorros psicológicos
CLIQUE
AQUI!

A Formação em Primeiros-Socorros Psicológicos pretende capacitar os formandos com ferramentas básicas de
apoio psicológico e de informação prática em situações
potencialmente críticas ou de crise, desenvolvendo
competências relacionais e de atuação ao nível dos
primeiros cuidados psicológicos enquanto resposta
humana a um outro em situação de sofrimento.

O curso destina-se a proﬁssionais de saúde,
estudantes de áreas afetas à saúde e ao público em
geral.

20h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

Curso Prático de Psicologia Positiva
CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

CLIQUE
AQUI!

O curso tem como objetivo 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.

Medos e Ansiedade nas
Crianças: o que fazer?
Esta formação tem como objetivo geral desenvolver
competências de compreensão e atuação em casos de
medos e ansiedade nas crianças.

Apoio Psicológico para o Idoso
com uma Doença Terminal
Compreender a importância da Expressão Facial da
Emoção (EFE) na comunicação, realçar a relevância das
competências de reconhecimento e de análise das
emoções na face, as suas implicações e aplicações,
visando o contributo destas competências na deteção de
incongruências emocionais e maior eﬁcácia na interação
com os outros.

37h

Este curso destina-se ao público em geral.

A formação destina-se a todos aqueles que pretendam desenvolver competências de atuação em
situações de medos e ansiedades nas crianças,
principalmente a cuidadores e proﬁssionais relacionados com esta faixa etária.

Este curso destina-se a estudantes universitários,
bem como a proﬁssionais das áreas das ciências
humanas e sociais (e.g., psicologia, serviço social,
criminologia, sociologia, educação, comunicação e
outras) e das ciências da saúde (e.g., enfermeiros,
médicos e outras).

25h

20h
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Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

Introdução à Expressão Facial da Emoção
CLIQUE
AQUI!

Compreender a importância da Expressão Facial da
Emoção (EFE) na comunicação, realçar a relevância das
competências de reconhecimento e de análise das
emoções na face, as suas implicações e aplicações,
visando o contributo destas competências na deteção de
incongruências emocionais e maior eﬁcácia na interação
com os outros.

Este curso destina-se a estudantes universitários,
bem como a proﬁssionais das áreas das ciências
humanas e sociais (e.g., psicologia, serviço social,
criminologia, sociologia, educação, comunicação e
outras) e das ciências da saúde (e.g., enfermeiros,
médicos e outras).

30h

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

E-LEARNING

ONLINE

Cuidador(a) de Crianças e Jovens
CLIQUE
AQUI!

Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar crianças e jovens até
aos 18 anos, colaborando na execução de atividades
ludicopedagógicas, de vida diária e de lazer, promovendo
o seu bemestar e desenvolvimento integral, no respeito
pelos príncipios de segurança e deontologia proﬁssional.

Cuidados no Transporte de Crianças
CLIQUE
AQUI!

Visa dotar os participantes de conhecimentos teóricos e
práticos inerentes aos cuidados no transporte de
crianças, designadamente sobre as regras e medidas de
segurança especíﬁcas do transporte de crianças.

Alimentação na Infância
CLIQUE
AQUI!

O objetivo geral do curso visa qualiﬁcar o formando com
conhecimentos e competências no âmbito da alimentação saudável na infância.

Adultos desempregados inscritos nos centros de
emprego do IEFP, IP, e, cumulativamente, inscritos
num Centro Qualiﬁca, com habilitações de 6º ano e
sem conclusão do 9º ano de escolaridade.

Esta formação destina-se aos proﬁssionais que
efetuem transporte/acompanhamento de crianças
ao serviço de empresas de transporte de passageiros, creches, jardins-de-infância, escolas, IPSS,
Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais.

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.

20h

35h

15h
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CLIQUE
AQUI!

Programa Avançado em Proteção
de Crianças e Jovens em Risco

Este curso destina-se a proﬁssionais ou pessoas
interessadas em obter formação avançada na área
da Proteção Social e Intervenção Social em
Crianças (sociólogos, psicólogos, técnicos de
serviço social, educadores sociais, professores,
educadores de infância, gestores e técnicos de
instituições de solidariedade social). Todos os
interessados na temática.

E-LEARNING

ONLINE

Psicólogos, gerontólogos, médicos, enfermeiros,
assistentes sociais, técnicos de política social,
animadores socioculturais, farmacêuticos, nutricionistas, ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
terapeutas da fala, técnicos de psicomotricidade,
técnicos de reabilitação e inserção social, técnicos
de
desenvolvimento
comunitário,
técnicos
autárquicos com formação superior.

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

E-LEARNING

ONLINE

O objetivo geral do curso visa qualiﬁcar o formando com
conhecimentos e competências no âmbito da prestação
de cuidados de saúde ao idoso, tanto a nível físico e
institucional como em termos domésticos.

Prevenção e Controlo da infeção:
princípios básicos a considerar na
prestação de cuidados de saúde
Reduzir as infeções associadas aos cuidados de saúde e a
resistência aos antimicrobianos, através da implementação de práticas basadas na evidência.

Violência Doméstica
CLIQUE
AQUI!

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

DESTINATÁRIOS

Cuidados de Saúde no Idoso

CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

O curso tem como objetivo capacitar os formandos de
estratégias, ferramentas e de instrumentos de trabalho
para a intervenção na problemática das crianças e jovens
em risco, de uma forma conceptual e multidisplinar.

CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

O curso visa a aquisição de competências teórico-práticas na área, com o objetivo de identiﬁcar e analisar a
problemática da violência doméstica.

Proﬁssionais da área da saúde, em especial
enfermeiros, médicos, auxiliares de ação médica e
outros proﬁssionais envolvidos na prestação de
cuidados de saúde.

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, psicólogos, agentes da força policial, proﬁssionais da
saúde e da justiça, entre outros.

FORMATO

DURAÇÃO

300h

35h

40h

40h
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CURSO

Cuidador Informal e o Stress
Prevenção do Stresse nos
Cuidadores Informais
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!

Observação, Entrevista e Questionários
como Metodologias de Investigação
em Ciências Sociais
Capacitar os formandos de modo a que os mesmos sejam
capazes de fazer opções metodológicas e utilizar as
várias formas de recolha de dados.

CLIQUE
AQUI!

Programa Avançado em Envelhecimento
Saudável e Patológico
Diagnosticar idosos em termos de psicopatologias
relacionadas com a idade, fazendo uma avaliação das
componentes biológica, ﬁsiológica, psicológica, sócio
afetiva, cognitiva, psicossocial e psicomotora.

Linha Gratuita! Ligue já!

800 210 043
DESTINATÁRIOS

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

15h

Cuidadores informais e pessoas interessadas na
temática.

E-LEARNING

ONLINE

Todos os que estejam a fazer investigação na área
das ciências sociais ou que pretendam vir a fazê-lo.

E-LEARNING

ONLINE

Este curso destina-se a proﬁssionais da área da
saúde que trabalham com idosos, nomeadamente
técnicos de geriatria, gerontólogos, psicólogos,
sociólogos, animadores socioculturais, ajudantes
familiares, assistentes sociais, gestores de unidades
de apoio a idosos, cuidadores informais e todos os
interessados no tema.

E-LEARNING

35h

150h

ONLINE

2
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Freeyourself é uma marca da Comunilog
Consulting direcionada para o Desporto,
promovendo cursos técnico-proﬁssionais,
com programas ajustados cientiﬁcamente, e
assegurados por formadores altamente
credenciados que garanta uma formação
sólida, por forma a preparar proﬁssionais de
ginásios, health clubs, clubes desportivos,
para uma orientação técnica altamente qualiﬁcada.
Num mercado em constante mudança é
necessário uma constante especialização,
sendo garantes de sucesso e uma vantagem
competitiva para todos aqueles que exercem
a sua atividade nesta área, beneﬁciando o
cliente ao nível da saúde, qualidade de vida e
bem estar.

saiba aqui...
E-LEARNING

PRESENCIAL

B-LEARNING

PRODUTO ESTRELA
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CLIQUE
AQUI!

DESTINATÁRIOS

Personal Training

A formação destina-se a:
•Estudantes de Educação Física e Desporto;
•Licenciados de Educação Física e Desporto;
•Técnicos e Monitores;
•Todos os interessados na realização do curso para
enriquecimento proﬁssional.

O curso de personal trainer, tal como está estruturado,
confere competências que permitem desempenhar com
critérios de qualidade, as tarefas elencadas associadas ao
desempenho da proﬁssão.

Visa-se com este curso a atualização e/ou aquisição de
conhecimentos por parte dos formandos na área da
metodologia do treino de Cross Training.

Pilates em Casa
CLIQUE
AQUI!

800 210 043

CURSO

Cross Training
CLIQUE
AQUI!

Linha Gratuita! Ligue já!

Dotar os participantes de conhecimentos teóricos e
práticos sobre o método de Pilates.

A formação destina-se a:
•Estudantes de Educação Física e Desporto;
•Licenciados de Educação Física e Desporto;
•Técnicos e Monitores;
•Atletas de Cross Training;
•Todos os interessados na realização do curso para
enriquecimento proﬁssional.

Esta ação de formação é dirigida a professores de
Pilates, ﬁtness ou de desporto em geral, treinadores
e personal trainers, ﬁsioterapeutas e terapeutas,
praticantes de Pilates e por ﬁm, a todos aqueles que
queiram adquirir e aprofundar os seus conhecimentos nesta área.

Consulte aqui a nossa
oferta formativa...

FORMATO

DURAÇÃO

30h
E-LEARNING

ONLINE

16h

ONLINE
E-LEARNING

12h

E-LEARNING

ONLINE

Nadador Salvador
CLIQUE
AQUI!

Pretende-se que no ﬁnal do curso de nadador-salvador,
os proﬁssionais formados possuam condição necessária
para o exercício da atividade do nadador-salvador em
praias marítimas, praias ﬂuviais e piscinas.

Aqueles que pretendam uma qualiﬁcação proﬁssional certiﬁcada para o exercício da atividade de
Nadador-Salvador em praias marítimas, praias
ﬂuviais e piscinas.

150h

PRESENCIAL

PRESENCIAIS

113

VIANA
DO CASTELO

VILA
REAL

BRAGA

BRAGANÇA

VISEU
GUARDA

COIMBRA
C.BRANCO

LEIRIA

800 210 0 3 | formacao@comunilog.com

PORTALEGRE
LISBOA

SANTARÉM

ÉVORA

Guarda
Viseu
Covilhã
Castelo Branco
Braga

Bragança
Coimbra
Évora
Faro/Loulé
Portalegre

Beja
Setúbal
Leiria
Viana do Castelo
Lisboa

Açores
Vila Real
Santarém

SETUBAL

BEJA

FARO FARO
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