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1. PÓS-GRADUAÇÕES

Gestão de Equipas de Cuidadores de Idosos

Pós-Graduações

100h [48h presenciais]

CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. Gestão de pessoas e equipas

2. Ergonomia do trabalho

3. Motivação, emoção, afetos e coaching para cuidadores

4. Processo individual sénior

5. Proposta de Intervenção

Adequar a gestão de pessoas e equipas de cuidadores de idosos, utilizando ferramentas 
de gestão de tempo, stress e conflitos, integrando a componente inteligência emocional 
ao longo de todo o processo.
Reconhecer o papel da tarefa no processo de coaching, transpondo a sua aplicabilidade 
de forma eficaz para o contexto dos cuidadores de idosos.
Identificar, exemplificando, o papel que a motivação, os afetos e as emoções têm no 
desempenho diário das funções inerentes aos cuidadores de idosos.
Aplicar conhecimentos ao nível da ergonomia, no posto de trabalho, visando a prevenção 
e controlo dos riscos ocupacionais.
Adquirir competências para a correta análise e gestão de processos inerentes às respos-
tas sociais dos processos sénior, tendo como base os respetivos manuais de processos 
chave do ISS.

DESTINATÁRIOS

Psicólogos, técnicos de entidades sociais, animadores, coordenadores, educadores, professores, licenciados em ciências humanas e sociais e público em geral 
com interesse nesta temática.



Parentalidade positiva – Modelo Nórdico 68h [48h presenciais + 20hPI*]

CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. Parentalidade, Estilos Parentais e Técnicas Disciplinares 

2. Modelo de Parentalidade Positiva Nórdico

3. Parentalidade Positiva e Coaching para Pais

4. Metodologias e Estratégias em Parentalidade Positiva

5. Proposta de Intervenção

Promover o conhecimento nos domínios da parentalidade, estilos parentais e técnicas 
disciplinares.
Identificar o modelo de parentalidade positiva de acordo com o modelo nórdico, 
compreendendo os principais pressupostos do mesmo.
Desenvolver competências ao nível do coaching parental com base nos pressupostos da 
parentalidade positiva.
Aplicar metodologias e estratégias no âmbito da parentalidade positiva de forma eficaz.
Conceber uma proposta de intervenção no âmbito da parentalidade positiva.

DESTINATÁRIOS

Pais, psicólogos, educadores, professores, licenciados em ciências humanas e sociais e público em geral com interesse nesta temática.

*Projeto de Intervenção
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2 . CURSOS ACREDITADOS PELA OPP
Fatores psicossociais associados à alergia 
alimentar e formas de intervenção 

Avaliação psicológica de condutores

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Definição e conceito de alergia alimentar
- Contextualização das alergias alimentares no mundo
- Identificação de sintomas e sinais de alerta

2. Risco anafilático: como atuar em situações extremas
3. Fatores sociais e alergia alimentar - isolamento social, bullying e exclusão 
social e o seu impacto na qualidade de vida destes pacientes
4. Fatores psicológicos e alergia alimentar - manifestações de depressão, 
ansiedade e stress e o seu impacto na qualidade de vida destes pacientes
5. A intervenção através das terapias cognitivo comportamentais
6. Implicações psicossociais das alergias alimentares: na criança, no adulto  
e na família

Identificar corretamente os sintomas, cuidados 
a ter e implicações psicossociais das alergias 
alimentares com recurso a exemplos práticos  
do/a formador/a.
Identificar corretamente fatores sociais e  
psicológicos que influenciam o/a portador/a de 
alergia alimentar, com recurso a exemplos práticos 
para cada tipo de fator.
Intervir com recurso às terapias cognitivo  
comportamentais, tendo como base os estudos  
de caso analisados em contexto de formação.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Enquadramento legal da Avaliação de Condutores
2. Avaliação Psicológica de Condutores

- Aferição das aptidões psicológicas de condutores
- Instrumentos de avaliação psicológica de condutores

3. Análise de resultados e emissão de pareceres
4. Relatório de avaliação Psicológica de condutores

Conhecer o enquadramento legal da avaliação 
psicológica de condutores.
Conhecer os principais instrumentos de avaliação 
psicológica de condutores.
Atualizar conhecimentos necessários à avaliação 
psicológica e à realização dos relatórios de 
avaliação psicológica de condutores.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

16h - 8 créditos

16h - 8 créditos



Intervir no processo de luto

Parentalidade positiva

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Luto:
- Definição
- Caracterização e sintomatologia do luto
- Luto normal vs. Luto patológico
- Fases de um luto
- Reações à perda

2. Especificidades do luto nas diferentes faixas etárias: Infância,  
Adolescência, Adulto e Idoso
3. Técnicas psicossociológicas de preparação e intervenção nos  
processos da morte

Compreender o processo do luto, identificando 
as suas especificidades, com base nas teorias 
apresentadas em contexto de formação.
Identificar e utilizar corretamente técnicas 
psicossociológicas de preparação e intervenção 
nos processos de morte, com base na informação 
apresentada em contexto de formação.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Definição de parentalidade e educação positiva 
2. Diferentes tipos de educação
3. Autorregulação
4. A importância do vínculo
5. Autoridade e obediência
6. Autoestima e resiliência da criança
7. Comunicação não violenta

Promover o conhecimento nos domínios da 
Parentalidade e Educação Positivas.
Promover a reflexão sobre os diferentes desafios 
e problemáticas educativas, familiares, sociais e 
individuais.
Compreender os diferentes tipos de educação 
existentes.
Perceber a importância da autorregulação, do 
vínculo e da autoestima e resiliência na criança.
Saber como efetuar uma comunicação não violenta.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

14h - 7 créditos

14h - 7 créditos
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Avaliação de riscos psicossociais

Bullying e cyberbullying: 
Novos contextos de violência escolar

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Riscos Psicossociais: Definição e enquadramento legal
2. Avaliação dos riscos psicossociais

- COPSOQ: Copenhagen Psychosocial Questionnaire
3. Gestão preventiva dos riscos psicossociais

Atuar, gerindo adequadamente os riscos psicossociais  
identificados no seguimento de uma avaliação, elaborando 
uma proposta de intervenção ajustada aos riscos                   
psicossociais identificados numa organização/empresa.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Diferenciação entre indisciplina e violência
- Caracterização do fenómeno da violência em contexto escolar
- Fatores promotores e inibidores do comportamento violento

2. O fenómeno de bullying e do cyberbullying
- Métodos e estratégias de intervenção em situações de violência  
em contexto escolar

3. Escola, família e comunidade: Dinâmicas de interação
4. Estudo de casos

Conhecer os principais conceitos relacionados com o 
fenómeno de bullying e cyberbullying.
Conhecer estratégias de prevenção e intervenção para o 
bullying e cyberbullying.
Identificar e adotar estratégias de interação do papel da 
escola, família e comunidade para a sua intervenção.

Membros estagiários ou 
efetivos da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP).

14h - 7 créditos

16h - 8 créditos
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3. WORKSHOPS

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura – 
Estratégias para lidar com as birras

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Causas das birras
2. Como agir perante a birra
3. A importância do ignorar
4. Passos para um ignorar eficaz

Desenvolver competências para lidar mais 
eficazmente com as birras.

Pais, educadores de infância, auxiliares de ação 
educativa e outros cuidadores que pretendam 
desenvolver competências para lidar mais          
eficazmente com as birras. 

7h

Quem muitos burros toca, algum fica para trás – 
Estratégias para gerir a relação trabalho/família

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Dimensão pessoal e familiar
2. Dimensão profissional
3. Estratégias de conciliação entre a vida familiar e 
profissional

Desenvolver competências de gestão e 
conciliação trabalho/família.

Pais, educadores de infância, auxiliares de ação 
educativa e outros cuidadores que sintam necessi-
dade de desenvolver competências de gestão da 
relação trabalho/família.

7h



Podendo, é SER: A importância das Soft Skills
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Soft Skills – o que são?
2. Soft Skills e inteligência emocional
3. Soft Skills aplicadas ao contexto de trabalho
4. Análise de casos práticos

Compreender o conceito de soft skills assim 
como a sua aplicabilidade ao contexto laboral.

Público em geral com interesse nesta temática.

Maior é o perigo, onde maior é o medo – 
O medo na infância

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Os medos enquanto desafios desenvolvimentais
2. Lista de medos
3. Como prevenir o medo
4. O que fazer face ao medo
5. Quando nos devemos preocupar

Adquirir competências para lidar de forma 
adequada com os medos das crianças.

Pais, educadores de infância, auxiliares de ação 
educativa e outros cuidadores que pretendam lidar 
adequadamente com os medos da criança.

7h

Parecendo difícil, não é nada fácil: A resiliência no trabalho
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. A resiliência
2. Stress e mecanismos de coping
3. A resiliência aplicada ao contexto de trabalho
4. Análise de casos práticos

Desenvolver competências ao nível da resiliên-
cia aplicada ao mercado de trabalho.

Público em geral com interesse nesta temática.

7h

7h
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Como criar e gerir um blogue
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Blogue: conceito e tipos 
2. Blogosfera e plataformas para criação de Blogues 

3. Criar e gerir um Blogue
- Criação de um blogue
- Criar e editar uma mensagem 
- Publicar imagens
- Publicar vídeos
- Visualização do blogue
- Apagar ou retificar publicações 
- Sistema de comentários
- Alterar esquema e definições
- Outras Configurações importantes

Criar, com operacionalização de 
diversos objetos multimédia, um 
blogue

Público em geral com conhecimentos básicos de 
informática e internet.

21h

Como potenciar o seu negocio através das redes sociais?
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Breve panorama das redes sociais
2. Escolha da rede social mais relevante para o negócio
3. Elaborar um plano: traçar estratégias claras e definidas 
4. Partilha de conteúdos relevantes (quantidade ≠ qualidade)
5. Vantagens relativas aos conteúdos mais publicitados
6. Utilização de ferramentas de gestão de mídias sociais
7. Interação com contactos

Utilizar uma metodologia de aplicação 
prática orientada para a potenciação 
do próprio negócio em redes sociais

Todos os interessados da mais diversas áreas de 
atividade, com conhecimentos básicos de utilização 
das redes sociais, que pretendam desenvolver 
conhecimentos para promover o seu negócio

7h



Escrita criativa 12h

CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. A Comunicação Escrita 
- Os fundamentos da comunicação escrita e regras base
- O contexto e o destinatário

 
2. A Escrita Criativa 

- Barreiras à criatividade de redação
- Desinibidores criativos
- Técnicas de criatividade aplicadas à escrita
- A escrita dinâmica e a escrita profissional
- Exercícios de escrita criativa

 
3. A Psicologia da Escrita

- A escrita persuasiva
- A influência narrativa

Utilizar metodologias e ferramentas suscetíveis de estimular o desenvolvimento da 
capacidade criativa.

DESTINATÁRIOS

Público em geral com interesse pela prática da escrita.
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Storytelling
CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. O storytelling como ferramenta de comunicação
- Princípios do marketing narrativo: gatil
- Os vários tipos de histórias
- Os ingredientes de uma história 

2. Economia da atenção
- A relação com o recetor da mensagem
- A estrutura narrativa
- A estrutura clássica 

3. Formas de utilização do Storytelling
- Como ele se aplica no dia-a-dia
- Características de uma boa história 

4. Storytelling na prática
- Criando a sua 1ª história
- Elementos da história

Aprender a criar, estruturar e desenvolver narrativas – storytelling, como uma ferramenta 
de comunicação

7h

DESTINATÁRIOS

Todos aqueles que necessitem de captar a atenção do público, em apresentações, 
reuniões e outros contextos do âmbito profissional. 
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4. EDUCAÇÃO

Formação Pedagógica Inicial de Formadores
CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. Formador: sistema, contextos e perfil

2. Simulação Pedagógica Inicial

3. Comunicação e dinamização de grupos em formação

4. Metodologias e estratégias pedagógicas

5. Operacionalização da formação: do plano à ação

6. Recursos didáticos e multimédia

7. Plataformas colaborativas e de aprendizagem

8. Avaliação da formação e das aprendizagens

9. Simulação pedagógica final

Preparar e planear o processo de aprendizagem.
Desenhar programas de formação.
Conceber/explorar recursos didáticos e multimédia.
Facilitar o processo de aprendizagem orientando para o cliente (formando), aplicando 
técnicas diferenciadas de interação pedagógica e de dinamização de grupos.
Aplicar metodologias de gestão da diversidade (pedagogia diferenciada e pedagogia 
inclusiva) no contexto da formação.
Acompanhar e avaliar as aprendizagens, concebendo os instrumentos de avaliação da 
formação e das aprendizagens.
Especificar os resultados da formação e das aprendizagens.
Gerir a dinâmica da aprendizagem ao longo da vida. 
Utilizar e gerir plataformas colaborativas e de aprendizagem. 
Adotar atitudes de empreendedorismo e criatividade. 
Adotar uma perspetiva de autoavaliação relativamente à sua prática.
Desenvolver uma análise construtiva que possa contribuir para a melhoria dos sistemas 
de formação, ao nível técnico-pedagógico e/ou organizacional.

DESTINATÁRIOS

A Formação Pedagógica Inicial de Formadores é dirigida a indivíduos que pretendam adquirir o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) para exercer a 
atividade de formador e que reúnam as condições de acesso legalmente exigíveis ( Portaria nº 214/2011 de 30 de Maio, associados ao nível de qualificação escolar).

90h



Elaboração de diagnósticos e planos de  
desenvolvimento na formação-ação

CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. Dimensão interna da empresa
- Caracterização da empresa e seu histórico 
- Organograma da empresa 
- Mercado alvo 
- Gama de produtos/serviços 
- Caracterização e evolução dos últimos anos do negocio  
- Situação atual vs Situação desejada

2. Dimensão externa da empresa
- Caracterização e análise do sector 
- Caracterização e análise da envolvente

3. Análise SWOT 
4. Árvore de objetivos 
5. Quadro de medidas e quadro de atividades por medida 
6. Planos de formação 
7. Matriz de planeamento de projetos 
8. Diagrama de gant

Adquirir competências e técnicas que conduzam à elaboração e apresentação de um 
diagnóstico e plano de desenvolvimento de uma empresa.

DESTINATÁRIOS

Pessoas que pretendam participar em projetos de formação ação enquanto consultores.

14h
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Montessori: Práticas e metodologias
CONTEÚDOS OBJETIVOS

1. História de Maria Montessori
2. Princípios que regem a atuação do método montessori
3. Pilares do método Montessori: educação como ciências educação cósmica

- Princípios ativos 
- Autoeducação 
- Ambiente preparado 
- Adulto preparado 
- Criança equilibrada

4. Benefícios da metodologia montessoriana 
5. Dicas de implementação do método

Aplicar práticas do método de Maria Montessori.

DESTINATÁRIOS

Professores, educadores e outros profissionais na área da infância, pais e encarregados de educação com interesse na temática.

14h
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5. SAÚDE E HIGIENE
Primeiros socorros pediátricos

Primeiros socorros geriátricos

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Primeiros socorros: definição
- Qualidades do socorrista

2. Como intervir em situação de:
- Afogamento
- Asfixia
- Corpos estranhos
- Desmaio
- Eletrocussão
- Entorse

3. Caixa de primeiros socorros:
- Material que compõe a caixa de primeiros socorros
- Utilização do material da caixa de primeiros socorros

Aplicar corretamente técnicas de socorro 
à criança em situação de emergência 
ou acidente até à chegada de ajuda 
diferenciada.

Professores, educadores, diretores 
técnicos, auxiliares, técnicos de serviço 
social e público em geral com interesse 
nesta temática.

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Primeiros socorros: definição
- Qualidades do socorrista

2. Como intervir em situação de:
- Obstrução das vias aéreas
- Quedas
- Hemorragias
- Crise hipoglicémica
- Perda súbita de consciência
- Paragem respiratória

3. Caixa de primeiros socorros:
- Material que compõe a caixa de primeiros socorros
- Utilização do material da caixa de primeiros socorros

Aplicar corretamente técnicas de socorro 
ao idoso em situação de emergência 
ou acidente até à chegada de ajuda 
diferenciada.

Diretores técnicos, auxiliares, técnicos 
de serviço social e público em geral 
com interesse nesta temática.

16h

16h



Primeiros socorros
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM)
- Conceito
- Fases
- Intervenientes

2. Paragem cardiorrespiratória e suporte básico de vida
- Definição de paragem cardiorrespiratória
- Definição de Suporte Básico de Vida (SBV)
- Sequência de procedimento do Suporte Básico de Vida (SBV)
- Posição lateral de segurança (PLS)
- Obstrução da via aérea

3. Doenças súbitas e trauma: como atuar?
- Hemorragias e choque
- Acidente Vascular Cerebral
- Dor torácica
- Crise convulsiva
- Dificuldades respiratórias 
- Diabetes
- Queimaduras
- Trauma aberto e fechado

4. Caixa de primeiros socorros
- Material que compõe a caixa de primeiros socorros 
- Utilização do material da caixa de primeiros socorros

Aplicar corretamente técnicas  
de socorro em situação de 
emergência ou acidente até à 
chegada de ajuda diferenciada.

Diretores técnicos, auxiliares, 
técnicos de serviço social e 
público em geral com interesse 
nesta temática

15h
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Higiene e segurança alimentar no setor das carnes - inicial

Higiene e segurança alimentar no setor das carnes – atualização

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Higiene das Carnes
2. Microbiologia da Higiene Alimentar
3. Higiene dos Manipuladores
4. Higiene das instalações, Equipamentos e Utensílios
5. Acondicionamento/Embalagem de Carnes e seus Produtos
6. Condições Higiénicas a observar na Venda e Distribuição de Carnes e seus Produtos
7. Segurança Alimentar/HACCP 
8. Higiene e Segurança no Trabalho: Legislação 

Dotar o formando de  
conhecimentos relacionados 
com o cumprimento das normas 
de higiene alimentar, ao nível da 
manipulação, instalações,  
equipamentos, utensílios,  
acondicionamento e embalagem de 
produtos de carne. Obter o Cartão 
de Manipulador de Carnes e seus 
Produtos.

Profissionais que exerçam 
funções no setor da 
distribuição e venda de 
carnes e seus derivados e que 
pretendam obter o Cartão de 
Manipulador de Carnes e seus 
Produtos.

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Higiene das carnes e seus produtos
2. Microbiologia da higiene alimentar
3. Higiene dos manipuladores
4. Higiene das instalações, equipamento e utensílios
5. Acondicionamento e embalagem de carnes e seus produtos
6. Condições higiénicas a observar na venda e distribuição de carnes e seus produtos
7. Segurança alimentar/sistema baseado nos princípios do HACCP
8. Legislação – Licenciamento dos estabelecimentos retalhistas

Promover a reciclagem de 
competências ao nível da higiene 
e segurança alimentar no setor das 
carnes, de acordo com a legislação 
em vigor. Obter a renovação do 
Cartão de Manipulador.

Profissionais que tenham 
já frequentado a formação 
inicial no âmbito da Higiene 
e Segurança Alimentar no 
setor das carnes e pretendam 
a Renovação do Cartão de 
Manipulador de Carnes e seus 
Produtos.

15h

4h
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6. ÁREA SOCIAL
Processo individual infantil

Processo individual sénior

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. O Processo Infantil e os Manuais de avaliação da Qualidade das Respostas sociais
- Critérios
- Abordagem por processos: processos-chave;
- Organização documental 

2. Plano Individual
- Avaliação das necessidades e potencialidades do Cliente
- Perfil de Competências
- Elaboração do Plano Individual
- Implementação do Plano Individual – articulação com os impressos/registo de 
monitorização
- Monitorização, revisão e avaliação do Plano Individual

Conhecer, implementar e 
validar os processos infantis, no 
âmbito do Sistema de Gestão 
da Qualidade, tendo como base 
os manuais de avaliação da 
qualidade das respostas sociais.

Educadores/as de infância, 
Coordenadores/as pedagógicos/
as e Psicólogos/as, técnicos/a de 
serviço social e público em geral 
com interesse nesta temática.

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. O Processo sénior e os Manuais de avaliação da Qualidade das Respostas sociais
- Critérios
- Abordagem por processos: processos-chave
- Organização documental 

2. Processo individual sénior
- Avaliação das necessidades e potencialidades do cliente
- Plano Individual
- Elaboração do Plano Individual
- Implementação do Plano Individual – articulação com os impressos/registo de 
monitorização;
- Monitorização, revisão e avaliação do Plano Individual.

Conhecer, implementar e validar 
os processos sénior, no âmbito do 
Sistema de Gestão da Qualidade, 
tendo como base os manuais 
de avaliação da qualidade das 
respostas sociais.

Educadores/as, Coordenadores/
as pedagógicos/as e Psicólogos/
as, técnicos de serviço social, 
gerontólogos e público em geral 
com interesse nesta temática.

16h

16h



Regulamento Geral da Proteção de Dados:  
Como implementar nas IPSS

CONTEÚDOS

1. Breve introdução sobre o Novo Regime de Proteção de Dados
- Principais conceitos
- Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais (artigo 5º)

 
2. RGPD- Um Problema ou uma Oportunidade?

- As consequências positivas e negativas.

3. O que é o RGPD, a Quem e Como se aplica o RGPD?
- Visão triangular do RGPD
- Contributos

 
4. O que traz de novo?

- A questão da Propriedade dos Dados
- Novos Direitos do Titular de Dados
- Novos Deveres do Responsável pelo Tratamento de Dados
- O Consentimento 
- Transparência
- Encarregado de Proteção de Dados numa IPSS
- Responsabilização Direta das Entidades Subcontratadas

 
5. Que consequências traz o incumprimento ou o desinteresse pela implementação do RGPD

- Coimas
- Cartas e auditorias
- Ações judiciais

 
6. O que fazer para evitar tais consequências?

- Revisão ou elaboração de políticas internas de recolha e tratamento de dados
- Revisão de contratos com parceiros, clientes, fornecedores
- Revisão dos contratos de trabalho
- Revisão ou elaboração de consentimentos
- Reavaliação do Sistema de Segurança de Dados da Empresa

 
7. Debate de ideias e esclarecimento de dúvidas

7h
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OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

Através de exposição teórica e de alguns casos práticos, pretende-se que os 
participantes obtenham na formação uma ideia clara dos conceitos do RGPD e 
daquilo que terá se ser feito no interior de cada instituição para que se assegure a 
segurança dos dados dos titulares e se garanta o cumprimento do Regulamento no 
âmbito da empresa, evitando consequências nefastas para a Instituição.

Direção técnica; Responsável da Qualidade, Gestor de Recursos 
Humanos, Administrativos e outras pessoas interessadas na temática



Avaliação de desempenho nas 
entidades de economia social

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. A avaliação de desempenho: definição 

2. Avaliação de desempenho nas entidades da 
economia social:

- Objetivos
- Competências
- Instrumentos 

3. Proposta de modelo de avaliação de desempenho

Compreender as especificidades da avaliação de desempenho 
nas entidades de economia social, desenvolvendo uma 
proposta de modelo de avaliação de desempenho adaptado a 
esta realidade.

Diretores técnicos, responsáveis 
pelos recursos humanos e público 
em geral com interesse nesta 
temática.

16h

Comunicação para entidades de economia social
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. A importância da comunicação para as entidades 
de economia social na captação de recursos
2. Comunicação e stakeholders
3. Elaboração de um plano de comunicação para 
uma entidade de economia social

Desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz 
e adaptada ao contexto das entidades da economia 
social.

Diretores técnicos, técnicos de serviço social, 
enfermeiros, auxiliares e todos os que colabo-
ram para e com entidades de economia social. 
Público em geral com interesse nesta temática.

16h



Área Social 33

Implementação do sistema de gestão da 
qualidade nas respostas sociais

OBJETIVO METODOLOGIA DESTINATÁRIOS

Pretende-se construir 
o sistema de gestão da 
qualidade nas entidades 
de economia social

Com base numa metodologia de formação-ação, pretende-se desenvolver interações orientadas 
para os saberes fazer técnicos e relacionais. A formação-ação é a resposta mais adequada neste 
contexto, uma vez que permite estabelecer a ponte entre conteúdos aprendidos e a implemen-
tação prática do sistema de gestão da qualidade (formação 7h + consultoria 28h + formação 7h 
+ consultoria 21h) com base na partilha de experiências e saberes do grupo.

Diretores técnicos, responsáveis 
pela qualidade, técnicos de serviço 
social e público em geral com 
interesse nesta temática.

14h formação | 49h consultoria

Prevenção de acidentes nas entidades de economia social
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Determinantes dos acidentes com pessoas idosas:
- Fatores intrínsecos
- Fatores extrínsecos

2. Avaliação da aptidão funcional 

3. Estratégias de prevenção

Prevenir a ocorrência de acidentes no contexto 
específico das entidades de economia social, 
utilizando as estratégias mais adequadas a esta 
realidade.

Diretores técnicos, técnicos de serviço social, 
enfermeiros, auxiliares e público em geral com 
interesse nesta temática.

16h
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7. EMPRESARIAL
Marketing digital: Networking e redes sociais

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Introdução ao Marketing Digital
2. Networking e redes sociais:

- A importância das redes sociais e do networking para os negócios
- Técnicas de networking: ferramentas e funcionalidades
- Redes sociais: plataformas, ferramentas, funcionalidades e boas práticas

3. Plano estratégico de presença nas redes sociais

Desenvolver e implementar uma 
estratégia realizável de marketing 
em redes sociais com recursos a 
diferentes ferramentas online.

Colaboradores dos departamen-
tos de marketing, redes sociais e 
similares. Público em geral com 
interesse nesta temática.

16h



Regulamento Geral da Proteção de Dados
CONTEÚDOS

1. Breve introdução sobre o Novo Regime de Proteção de Dados
- Principais conceitos
- Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais (artigo 5º)

2. RGPD- Um Problema ou uma Oportunidade?
- As consequências positivas e negativas

3. O que é o RGPD, a Quem e Como se aplica o RGPD?
- Condições de aplicabilidade
- Visão triangular do RGPD
- Contributos
- Caso Facebook

4. O que traz de novo?
- A questão da Propriedade dos Dados
- Novos Direitos do Titular de Dados
- Novos Deveres do Responsável pelo Tratamento de Dados
- O Consentimento 
- Transparência
- Encarregado de Proteção de Dados 
- Mecanismo de Balcão Único (one-stop-shop)
- Responsabilização Direta das Entidades Subcontratadas
- O Papel da CNPD
- Segurança do tratamento - pseudonimização
- Códigos de conduta

5. Que consequências traz o incumprimento ou o desinteresse pela implementação do RGPD
- Coimas
- Cartas e auditorias
- Ações judiciais

6. O que fazer para evitar tais consequências?
- Revisão ou elaboração de politicas internas de recolha e tratamento de dados
- Revisão de contratos com parceiros, clientes, fornecedores
- Revisão dos contratos de trabalho
- Revisão ou elaboração de consentimentos
- Reavaliação do Sistema de Segurança de Dados da Empresa

7. Debate de ideias e esclarecimento de dúvidas

7h
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OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

Através de exposição teórica e de alguns casos práticos, pretende-se que os 
participantes obtenham na formação uma ideia clara dos conceitos do RGPD e de 
todas as alterações no sentido de se assegurar a segurança dos dados dos titulares 
e garantir o cumprimento do Regulamento no âmbito da empresa, evitando 
consequências.

Administradores, Diretores Gerais, Jurídicos, Financeiros, Operacionais 
ou de Recursos Humanos; Responsáveis e técnicos de diversos departa-
mentos bem como público em geral.



Implementação da ISO 9001:2015

Gestão de reclamações

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. O Sistemas de Gestão da Qualidade: a ISO 
9001:2015
2. Princípios de gestão da qualidade
3. Abordagem por processos
4. Termos e definições
5. Liderança
7. Planeamento
7. Suporte
8. Operacionalização
9. Avaliação de desempenho
10. Melhoria

Compreender os conceitos gerais relativos 
à gestão da qualidade e à norma NP EN ISO 
9001:2015.

Diretores, gestores e responsáveis da Qualidade; 
responsáveis de Departamento e outros colabora-
dores com participação ativa na gestão da qualidade.

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Conceito de reclamação
2. O impacto e a importância das reclamações na 
empresa
3. A gestão das reclamações
4. Tratamento das reclamações
5. As reclamações e a melhoria contínua

Gerir uma reclamação corretamente        
considerando o procedimento previamente 
definido e as técnicas de comunicação 
assertiva.

Ativos empregados ou desempregados que exerçam 
ou venham a exercer funções de atendimento ao 
público/cliente e público em geral com interesse 
nesta temática.

16h

8h
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Finanças para não financeiros

Elaboração de um plano de negócios 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Bases da contabilidade
- Princípios de contabilidade financeira
- Compreender o balanço
- Analise da formação do resultado

2. Comunicação e diálogo com os financeiros
- Análise e movimento de conta, 
- Débitos e créditos
- Saldos devedores e credores

3. Prestação das contas anuais 
- Equilíbrios financeiros da empresa
- Impacto económico e financeiro das ações comerciais
- Rentabilidade

4. Construção de orçamentos

Adquirir ferramentas, conceitos, 
metodologias e técnicas que 
reforcem a capacidade de 
interpretação dos documentos 
contabilístico –financeiros.

Todos os interessados na área 
da contabilidade e finanças sem 
formação académica especial-
izada nessa vertente. 

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Plano de negócio
2. Elaboração do plano individual de ação
3. Processo de tomada de decisão
4. Reformulação do produto/serviço
5. Acompanhamento da consecução do plano de negócio

Adquirir competências e técnicas 
que conduzam à elaboração e 
apresentação de um plano de 
negócios adequado a sua área de 
negócio.

Empreendedores em geral.

21h

14h



PNL – Programação neurolinguística  
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Introdução à PNL
2. Pressupostos da PNL e filosofia de base
3. Capacidades e recursos internos
4. Definição real de metas e promoção do seu alcance através da utilização 
de recursos pessoais
5. Modelos de Comunicação e percepção
6. Crenças e Valores 
7. Visão, Missão, Ambição, Papel
8. Técnicas de programação neurolinguística para o dia-a-dia
9. Transformação de programas mentais não funcionais (inibições, fobias, 
medos, angústias, ansiedades, tristezas, etc)

Aplicar a Programação 
Neurolinguística na vida pessoal 
e na atividade profissional com 
vista à obtenção de níveis de 
realização mais elevados.

Todos aqueles que procurem ativar 
de forma mais eficaz e duradoura os 
seus recursos internos em prol do seu 
desenvolvimento pessoal e profissional.

16h

Coaching para profissionais
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Coaching e do coaching profissional 
2. Competências de coaching profissional
3. O perfil do coach
4. Prática do coaching

Aplicar o coaching como um 
processo indispensável ao 
sucesso pessoal e profissional.

Formadores e Profissionais interessados 
em adquirir competências e ferramentas 
de Coaching para potenciarem os 
resultados na sua atividade principal 
e valorização profissional e outros 
que pretendam conhecer os aspetos 
essenciais do coaching profissional, numa 
perspetiva prática.

20h
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Gestão de alojamento local - Legislação
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Legislação aplicável - (Decreto-lei n.º 39/2008 de 7 de Março e as mais 
recentes alterações legislativas (Lei n.º 62 /2018 de 22 de Agosto)
2. Noção de Estabelecimento de Alojamento Local
3. Requisitos
4. Regulamentação das condições para o funcionamento
5. Falta de cumprimento das disposições legais aplicáveis, fiscalização e 
contraordenações

Conhecer a legislação disponível 
sobre alojamento local, em 
especial as alterações que foram 
introduzidas pela lei n.o 62 /2018 
de 22 de agosto publicada em 
Diário da República que alterou o 
regime dos estabelecimentos de 
alojamento local.

Proprietários, gestores/administradores e 
colaboradores de unidades de alojamento 
local bem como público em geral com 
interesse na atividade desta temática.

7h

Gestão de alojamento local - Plataformas
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Plataformas digitais para a promoção do alojamento de curta duração
2. Caraterísticas do interface das plataformas
3. Gestão de anúncios, contactos e pagamentos
4. Fotografia e interiores: como captar clientes

Efetuar a gestão de anúncios, 
contactos e pagamentos nas 
principais plataformas digitais.

Proprietários, gestores/administradores e 
colaboradores de unidades de alojamento 
local bem como público em geral com 
interesse na atividade desta temática.

7h

Conteúdos audiovisuais enquanto estratégia de marketing
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Conceitos de Marketing de Conteúdo
2. A anatomia da câmara
3. A anatomia do depoimento
4. Conceitos de edição e color grading
5. Demonstrações práticas: exercícios de iluminação, gravação e edição

Produzir peças audiovisuais, 
criando conteúdos para diferentes 
plataformas disponíveis no 
mercado.

Profissionais de Comunicação, Publicidade, 
Marketing, Design, Jornalismo e Relações 
Públicas, profissionais das áreas de Criação, 
Audiovisual, Fotografia, Conteúdo e Social 
Media e outros interessados pela temática.

12h
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8. VÁRIOS
Costura Criativa

CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Noções básicas de costura
2. Ferramentas e utensílios
3. Materiais e sua aplicação 
4. Noções básicas de corte/confecção, 
5. Truques e dicas
6. Regras essenciais

Adquirir rapidamente as bases da costura 
criativa, através da criação, transfor-
mação ou reciclagem de peças de tecido 
ou acessórios.

Público em geral com interesse na temática. 

14h

Mandarim
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

Módulo 1 (60horas) - “Chinês Básico”
Módulo 2 (60horas) - “Chinês Elementar nível I”
Módulo 3 (60horas) - “Chinês Elementar nível II”
Módulo 4 (60horas) - “Início ao Estudo do Chinês Intermédio”
Módulo 5 (120horas) - “Chinês Intermédio II”
Módulo 6 (120horas) - “Chinês Avançado I”

Aprender a língua mandarim integrada 
num curso livre com vários módulos 
aumentando a sua dificuldade. 

Participantes que desejem iniciar a 
aprendizagem da língua Mandarim, não 
sendo necessário qualquer conhecimento 
prévio da língua.

h/consoante o módulo

Português para estrangeiros
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Leitura
2. Compreensão oral
3. Gramática
4. Expressão escrita
5. Expressão oral

Aprender a língua portuguesa integrada 
num curso livre.

Participantes que desejem iniciar a 
aprendizagem do Português como língua 
estrangeira, não sendo necessário qualquer 
conhecimento prévio da língua.

50h



Organização e planeamento para Gestão de Tempo
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Gestão do tempo 
- Noções e características 
- Análise crítica da utilização do tempo 
- O planeamento do tempo 
- Ser proativo e orientar a minha ação para aquilo que é verdadeiramente 
importante /gera valor

2. Definição de prioridades
- Distinguir Importância e Urgência - a matriz de prioridades de Eisenhower
- Trabalhar no quadrante da eficácia com ganhos ao nível da focalização e 
produtividade 
- Estabelecer objetivos em cada uma das minhas esferas de vida, tornando-as 
compatíveis entre si

3. Planeamento e organização do tempo de forma realista e equilibrada
- Os 12 princípios fundamentais da organização e gestão do tempo
- O planeamento diário e semanal
- A flexibilidade para integrar imprevistos
- As reservas de tempo
- A importância de fechar o meu dia

4. Plano de ação compromisso

Melhorar a organização pessoal e gestão 
do tempo no sentido de atingir uma maior 
eficácia e eficiência no seu dia-a-dia 
profissional.

Público em geral com interesse 
na temática.

7h
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Organização de Eventos
CONTEÚDOS OBJETIVOS DESTINATÁRIOS

1. Contexto Geral dos Eventos
- Conceito de Evento
- Objectivos dos Eventos
- Tipos de Eventos
- Parceiros de Eventos
- Fases de Organização de Eventos

2. Planeamento de Eventos
- Check-list geral de planeamento
- Afectação e gestão de recursos
- Planeamento logístico
- Orçamentos-tipo
- Divulgação
- Catering, decoração e animação para eventos

3. Elaboração de Orçamentos em Eventos
- Análise de Custos e Proveitos
- Contratar Fornecedores
- Cálculo de Margens
- Controlo do Orçamento
- Apresentação do Orçamento ao Cliente
- Técnicas de Negociação

4. Marketing de Eventos
- Marketing e Divulgação Criativa dos eventos
- Novas Tecnologias de Apoio à Divulgação dos Eventos

5. Protocolo de Eventos
- Apresentações e cumprimentos
- Precedências
- Protocolo à mesa

Planear, organizar e avaliar 
diversos tipos de eventos, 
considerando diversos aspectos 
da vida empresarial na atividade 
de organização de eventos.

Público em geral com interesse 
na temática.

14h
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9. CONSULTORIA
Os nossos especialistas, em parceria com os nossos clientes, elaboram um diagnostico e delineiam um plano de ação orientado para o 
mútuo sucesso, com o objetivo de maximizar a rentabilidade dos negócios e das operações realizadas.

· Criação de CRM (Customer Relationship Managment) de forma a sistematizar a 
informação relativa a práticas, estratégias, tecnologias, dados e interações que a 
empresa utiliza na relação com o cliente na sua atividade diária.

· Criação de ferramentas de apoio à gestão que permitam gerir o negócio em 
questão, garantindo que a empresa atinge o resultado pretendido, aumenta 
os efeitos desejáveis e previne/reduz as situações que representam entravés/
condicionantes ao desenvolvimento do negócio.

· Visualmerchandising - visa auxiliar a criação da identidade visual de um produto, 
conceito ou marca de forma a estabelecer uma ligação entre consumidor e o 
produto/conceito/marca e potenciar as vendas.

· Elaboração de planos de marketing - O plano de marketing procura detalhar as ações necessárias para alcançar os objetivos de marketing delineados.

· Rebranding e criação/renovação de estacionário - assenta na criação de uma imagem corporativa com base na estratégia comercial a desenvolver, fortalecendo 
a presença visual da mesma junto do mercado.

· Elaboração de sites e lojas online - A elaboração de sites e lojas online visa a afirmação da empresa no comércio eletrónico com potencial para aumento de vendas 
e expansão do negócio, uma vez que implica um baixo investimento inicial, representa um custo relativamente baixo a nível de manutenção e logística, permitindo, 
no entanto, alcançar um público-alvo mais vasto e diversificado, por comparação à estrutura física.

· Criação e gestão de redes sociais - tem como objetivo gerar novos negócios e oportunidades, através da divulgação de produtos e serviços, aumentando a 
presença digital em diferentes canais, o que garante uma maior proximidade com o público-alvo e, consequentemente, aumento do volume de negócios.

Consultoria na área de Gestão

Consultoria na área de Marketing e Comunicação



· Elaboração de plano anual de formação - com vista à detecção das principais necessidades e estruturação de ações de formação para colmatar as mesmas, 
abrangendo todas as categorias hierárquicas ou categorias/funções especificas.

· Criação de processos de gestão de recursos humanos - irá auxiliar na definição da forma como é feita a gestão dos recursos, em termos de recrutamento, 
seleção, avaliação de desempenho e formação interna, assegurando a existência de práticas que impliquem o envolvimento dos colaboradores assim como o 
comprometimento da gestão.

· Implementação de processos de avaliação de desempenho - permite a adoção de um procedimento claro que procura avaliar e estimular o potencial dos 
colaboradores, através do estabelecimento de metas, que são revistas e ajustadas periodicamente.

· Avaliação e intervenção nos riscos psicossociais - procura-se atuar, gerindo adequadamente os riscos psicossociais identificados no seguimento de uma 
avaliação, elaborando uma proposta de intervenção ajustada aos riscos identificados numa organização/empresa.

· Elaboração do anexo C do relatório único sobre formação contínua - tem como objetivo o apoio no preenchimento do documento e que contém informação 
relativa à caracterização das pessoas ao serviço no ano face à frequência de formação profissional.

A consultoria para a implementação de SGQ nas respostas sociais é também uma aposta da AEDL, apoiando as organizações do 3º sector na implementação 
do Sistema de Gestão da Qualidade com base nos Manuais de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais da Segurança Social. As principais vantagens desta 
certificação para estas organizações são:

· Melhoria da organização interna da instituição,

· Definição clara e inequívoca das funções e competências dos colaboradores,

· Controlo de todos os equipamentos de medição e monitorização,

· Gestão, controlo e registo de todos os equipamentos e infraestruturas da organização,

· Melhoria do processo de avaliação da satisfação dos colaboradores,

· Desenvolvimento de competências dos colaboradores,

· Melhoria da garantia da qualidade nos serviços prestados perante os utentes e familiares.

Consultoria na área de Recursos Humanos

Consultoria para a implementação de Sistemas de Qualidade nas respostas Sociais
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A implementação de sistema da qualidade consiste na definição de procedimentos específicos da gestão da qualidade, garantindo a melhoria do desempenho da 
empresa em todos os processos identificados como fundamentais para o desenvolvimento do negócio/prestação do serviço.

A nossa metodologia passa por:

· Elaboração de um diagnóstico detalhado da situação existente na empresa;

· Apresentação de um Plano de Atividades conducentes à Certificação;

· Apoio na concepção do Sistema de Gestão da Qualidade, apresentando soluções para se cumprirem os requisitos da norma de referência;

· Apoio na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;

· Realização de Auditorias durante o processo de implementação; 

· Acompanhamento do processo de Certificação pela Entidade Certificadora que o cliente tenha escolhido.

Consultoria para a implementação de Sistemas de Qualidade 



Visite-nos e conheça todos os nossos 
serviços, notícias e destaques em: 
 
www.aedl.pt
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