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FORMADORES/ CONSULTORES 

ÁREAS CERTIFICADAS PELA DGERT

FORMANDOS

HORAS DE FORMAÇÃO

LOCALIDADES

Temos uma bolsa de formadores e consultores  
qualificados em diferentes áreas e locais para  
desenvolver uma formação de excelência.

Ao        sermos certificados em 40 áreas conseguimos dar 
resposta às suas necessidades com todo o rigor e qualidade que 
necessita.

Apostamos na atualização e qualificação dos nossos formandos, 
ajudando-os a promover o seu futuro e a atingir o sucesso 
profissional e pessoal.

Ao longo dos anos temos desenvolvido um alargado  
nº de horas de formação assente na nossa experiência e 
respondendo às reais necessidades dos nossos formandos.

No decorrer dos nossos 20 anos de experiência temos 
desenvolvido formação e consultoria nos mais diversos distritos, 
no entanto, destacam-se em especial os distritos da região norte 
e centro como maior foco da nossa intervenção atual.



AEDL - ATIVIDADES EDUCATIVAS  
 
A AEDL iniciou a sua atividade no ano de 2000 tendo como missão, 
a conceção, organização e desenvolvimento de ações de formação e 
consultoria.

É nosso objetivo promover a aquisição e/ou desenvolvimento de 
competências técnicas, contribuindo para o desenvolvimento do 
potencial humano e das organizações. Consideramos que promover a 
formação contínua das pessoas é uma condição cada vez mais importante 
para a estratégia de desenvolvimento das empresas e para o aumento da 
sua competitividade.

Queremos fazer do conhecimento a base da sua diferenciação e o motor 
do seu sucesso.

Os serviços prestados pela AEDL na área da formação e consultoria são 
desenvolvidos quer para instituições quer a título individual, no sentido 
de promover a aquisição/aperfeiçoamento de competências e atualização 
e reconversão dos/as profissionais.

A AEDL possui a certificação pela DGERT em 40 áreas de educação e 
formação, sendo reconhecida pela sua capacidade técnica e pedagógica 
uma vez que garante um serviço de qualidade.
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8
CRÉDITOS

8
CRÉDITOS

7
CRÉDITOSAvaliação de riscos psicossociais

Conteúdos

Conteúdos

Conteúdos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Destinatários

Destinatários

Destinatários

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

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

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

1. Diferenciação entre indisciplina e violência
2. O fenómeno de bullying e do cyberbullying

- Métodos e estratégias de intervenção
3. Escola, família e comunidade: Dinâmicas de interação
4. Estudo de casos

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

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

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

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

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).

HORAS

14h

HORAS

16h

HORAS

16h

Avaliação psicológica de condutores

Bullying e cyberbullying: 
Novos contextos de violência escolar

7
CRÉDITOSIntervir no processo de luto

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Luto:
- Definição, caracterização e sintomatologia, fases de 
um luto e reações à perda

2. Especificidades do luto nas diferentes faixas etárias
3. Técnicas psicossociológicas de preparação e 
intervenção nos processos da morte

Compreender o processo do luto, identificando as 
suas especificidades.
Identificar e utilizar corretamente técnicas 
psicossociológicas de preparação e intervenção nos 
processos de morte.

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

HORAS

14h
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8
CRÉDITOS

8
CRÉDITOSFatores psicossociais associados à alergia 

alimentar e formas de intervenção 

Introdução ao Mindfulness 

Parentalidade positiva

Conteúdos

Conteúdos

Conteúdos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Destinatários

Destinatários

Destinatários

1.  Definição e conceito de alergia alimentar:
- Contextualização, sintomas e sinais de alerta

2. Risco anafilático: como atuar em situações extremas
3. Fatores sociais e alergia alimentar 
4. Fatores psicológicos e alergia alimentar
5. A intervenção através das terapias cognitivo 
comportamentais
6. Implicações psicossociais das alergias alimentares: na 
criança, no adulto e na família

1. Introdução à meditação mindfulness:
 - Enquadramento, objetivos e formas de meditação, 
atitudes, programas e modelos existentes

2. Mindfulness em prática
- Antes, durante e depois da meditação
- Benefícios da prática da meditação mindfulness
- Os obstáculos à prática da meditação mindfulness

3. Integração da meditação mindfulness nos vários contextos

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

Identificar sintomas, cuidados a ter e implicações 
psicossociais das alergias alimentares.
Intervir com recurso às terapias cognitivo  
comportamentais.

Desenvolver de competências no âmbito da 
meditação mindfulness.
Realizar práticas de mindfulness, experienciando 
todas as etapas.

Promover o conhecimento nos domínios da 
Parentalidade e Educação Positivas.
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).

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

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

HORAS

16h

HORAS

16h

HORAS

14h
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Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Conteúdos Objetivos

Destinatários

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.

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).

HORAS

90h
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Montessori: 
Práticas e metodologias

Conteúdos Objetivos Destinatários

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.

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

HORAS

14h

Formação Pedagógica Inicial de Formadores - B-learning
Conteúdos Objetivos

Destinatários

MF1. Formador: sistema, contextos e perfil  
(10h - 2h presenciais | 8h assíncronas)

MF2. Simulação Pedagógica Inicial 
(10h - 10h presenciais)

MF3. Comunicação e dinamização de grupos em formação 
(10h - 2h síncronas | 8h assíncronas)

MF4. Metodologias e estratégias pedagógicas 
(10h - 2h síncronas | 8h assíncronas)

MF5. Operacionalização da formação: do plano à ação 
(10h - 3h presenciais | 7h síncronas)

MF6. Recursos didáticos e multimédia 
(10h - 1h síncrona | 9h assíncronas)

MF7. Plataformas colaborativas e de aprendizagem 
(10h - 1h síncrona | 9h assíncronas)

MF8. Avaliação da formação e das aprendizagens 
(10h - 1h síncrona | 9h assíncronas)

MF9. Simulação pedagógica final 
(10h - 10h presenciais)

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.

A Formação Pedagógica Inicial de formadores em regime b-learning 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).

HORAS

90h
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Exercícios para estimular o desenvolvimento 
da criança (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Desenvolvimento infantil
2. Etapas do desenvolvimento infantil
3. Promoção do desenvolvimento da criança
4. Exercícios de estimulação adequados a cada uma 
das etapas do desenvolvimento infantil

Adequar exercícios de estimulação 
a cada uma das etapas do 
desenvolvimento infantil.

Pais, educadores de infância, auxiliares de 
ação educativa e outros cuidadores que 
pretendam conhecer formas de estimulação 
adequadas a cada uma das etapas de 
desenvolvimento infantil.

HORAS

7h

Maior é o perigo, onde maior é o medo 
O medo na infância (WORKSHOP)

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.

HORAS

7h

Gestão das emoções nas crianças (WORKSHOP)

Conteúdos DestinatáriosObjetivos

1. Definição
2. Componentes
3. As emoções explicadas neurologicamente
4. A importância do corpo nas emoções
5. Emoções primárias
6. Sentimentos
7. As emoções e as idades
8. Regulação Emocional
9. Como ajudar as crianças na regulação emocional?
10. Estratégias para promover a gestão das emoções em crianças
11. Atividades para promover a gestão das emoções em crianças

Técnicos e profissionais de educação, 
técnicos e profissionais de saúde, 
pais, encarregados de educação e 
público em geral interessados na 
temática.

Refletir acerca da importância da gestão as 
emoções nas crianças, obtendo conhecimento 
de estratégias e atividades a realizar com estas.
Adquirir ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento da alfabetização emocional 
da criança.
Aplicar métodos para ajudar a criança a 
desenvolver uma abordagem otimista e 
resiliente à adversidade.

HORAS

7h
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Especialização em Gestão de Equipas de Cuidadores de Idosos

Conteúdos Objetivos Destinatários

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.
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 respostas sociais dos processos sénior, tendo como base os respetivos 
manuais de processos chave do ISS.

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

HORAS

100h

Plano individual do idoso:  
da avaliação diagnóstica à implementação (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas IPSS`S
2. Os Processos-Chave e o Plano Individual
3. Avaliação Diagnóstica do Idoso
4. Elaboração, Implementação e Monitorização do Plano 
Individual
5. Avaliação do Plano Individual 

Aprender a elaborar um Plano Individual 
do Idoso de acordo com os requisitos da 
Segurança Social, tendo por base a avaliação 
diagnóstica.

Profissionais e estudantes das áreas 
da saúde, educação e social, que 
perspetivam ou tenham vínculo 
profissional com as instituições do 
setor social.

HORAS

7h

Regime Jurídico do Maior Acompanhado (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. O estatuto jurídico do maior acompanhado
2. Pressupostos, Âmbito e Conteúdo da Lei n.º 49/2018
3. Novas abordagens na promoção dos direitos das 
pessoas com capacidade diminuída no novo regime:

- Estatuto do acompanhante
- Relevância da vontade antecipadamente expressa

4. Novo modelo de prova pericial
5. O Novo Regime Jurídico do Maior Acompanhado – 
Algumas Questões Práticas

Analisar o novo regime jurídico do maior 
acompanhado.
Conhecer as implicações e fundamentos 
subjacentes à alteração de paradigma face aos 
institutos da interdição e inabilitação.
Reconhecer a necessidade de assegurar o 
maior grau de autonomia possível.
Refletir sobre a evolução do novo diploma, 
numa perspetiva social e jurídica.

Técnicos que atuem no âmbito 
do apoio ao idoso, deficiência e 
outras incapacidades (profissionais 
do Serviço Social, Psicologia, 
Advocacia, Professores e outros 
interventores/colaboradores 
sociais), Licenciados na área das 
Ciências sociais e Humanas.

HORAS

7h
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Angariação de fundos
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Conceito de angariação de fundos
2. Formas de angariação de fundos
4. Identificação de potenciais financiadores e sua relação
5. Estratégias de angariação de fundos

Compreender a importância do 
planeamento e desenvolvimento de uma 
estratégia de angariação de fundos para 
a sustentabilidade dos seus projetos ou 
organizações. 
Elaborar eficazmente estratégias de 
comunicação e propostas de pedido de 
financiamento.

Chefias intermédias, membros de 
direção, direções técnicas, técnicos, 
coordenadores, técnicos  que 
atuem na gestão de associações/
organizações do terceiro setor e 
público em geral.

HORAS

14h

Gestão emocional de equipas em IPSS’s

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Definição e Pilares da Inteligência Emocional
2. Relação Emoção – Crenças - Valores
3. Gestão de Conflitos
4. Linguagem
5. Gestão do Tempo e de Tarefas
6. Burnout e Gestão do Stress
7. Ferramentas de Coaching e PNL

Aprender a gerir eficazmente equipas 
de trabalho em IPSS`S, com enfoque na 
dimensão emocional, prevenindo desgastes 
e rupturas nas relações intra e interpessoais, 
contribuindo de forma positiva para um boa 
qualidade na prestação do serviço.

Estudantes e profissionais das 
áreas social e da saúde, ou outros 
profissionais que exerçam cargos 
de direção ou chefia de equipas em 
IPSS`S.

HORAS

16h

Marketing social e comunicação
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Marketing social e comunicação: Conceitos e estratégias
2. Planos de Marketing Social
3. Campanha de Marketing Social 
4. Estratégias de dinamização e motivação, implementação 
do plano de marketing

Compreender a importância do 
marketing social e comunicação para a 
implementação de processos de gestão que 
visem a promoção de projetos, causas e 
comportamentos sociais

Dirigentes e técnicos de 
entidades de IPSS’s.

HORAS

16h
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Desenvolver um modelo de criação de valor em Organizações Sociais (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1- Modelos de Criação de Valor
- Problema a resolver
- Problema: Causas e efeitos
- Propostas de valor
- Solução
- Sustentabilidade
- Impacto

Adquirir competências práticas e 
técnicas sobre a adoção de uma clara 
proposta de valor.

Técnicos de organizações sociais  que 
pretendam implementar metodologias de 
criação de valor.

HORAS

7h

Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos em IPSS (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Enquadramento legal da função de Diretor Técnico
2. Funções e Responsabilidades
3. O papel do Diretor Técnico
4. O Diretor Técnico nas várias Respostas Sociais
5. Ações Inspetivas da Segurança Social
6. Procedimentos

Adquirir conhecimentos acerca das funções, 
responsabilidades e o papel do diretor técnico nas IPSS’s.
Adquirir competências para o correto cumprimento 
dos direitos e obrigações face a ações inspetivas e 
fiscalizadoras da Segurança Social.

Diretores, contabilistas, 
administrativos e outros 
colaboradores das IPSS’s.

HORAS

7h

Técnicas de recrutamento e seleção em IPSS’s (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Recrutar a pessoa certa para o lugar certo
- Identificação dos recursos necessários
- Processo de recrutamento
- Processo de seleção
- Instrumentos de seleção

2.  Processo de Integração e Desenvolvimento de Competências
- Período de integração: Planificação/Acompanhamento/
Avaliação
- Aprimorar competências de Conhecimento, Habilidades ou 
Atitudes dos Colaboradores

 3. Indicadores de Performance do Processo de R&S

Aprender a recrutar e a selecionar os 
recursos humanos à luz da realidade 
e necessidades das IPSS`S.

Estudantes e profissionais das 
áreas social e da saúde; Técnicos 
superiores ou chefias intermédias, com 
responsabilidade no processo de R & S 
em IPSS`s. Estudantes e profissionais das 
áreas social e da saúde com interesse por 
esta temática.

HORAS

7h



03 . Á
REA SO

CIA
L E SA

Ú
D

E

17

Criação de um modelo de negócio nas Organizações Sociais (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Modelos de negócio
2. Sustentabilidade: Recursos, Custos e Receitas 
3. Viabilidade: Fontes de Financiamento
4. Elaboação do Plano Financeiro

Compreender o que é um modelo de 
negócio, analisá-lo e refletir, de forma 
a que este possa ser diferenciador e 
potenciador de oportunidades.

Todos os interessados em adquirir 
conhecimentos e competências na área 
de modelos de negócio.

HORAS

7h

Prevenção de acidentes no cuidado de pessoas dependentes

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Prevenção de acidentes
- Estratégias de prevenção

2.Fatores de risco
3.Postura do profissional/cuidador nos 
posicionamentos, transferências e mobilizações

Adquirir estratégias e técnicas de prevenção 
de acidentes nos posicionamentos, 
transferências e mobilizações, enquanto 
profissional/cuidador de pessoas 
dependentes

Profissionais e cuidadores de pessoas 
dependentes.

HORAS

HORAS

7h



03 . Á
REA SO

CIA
L E SA

Ú
D

E

18

Primeiros socorros geriátricos

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Primeiros socorros: definição
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

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.

HORAS

16h

Primeiros socorros pediátricos
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Primeiros socorros: definição
2. Como intervir em situação de:

- Afogamento
- Asfixia
- Corpos estranhos
- Desmaio
- Eletrocussão
- Entorse

3. 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.

HORAS

16h
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Design thinking na gestão de projetos

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Conceitos e processo base: processos, objetivos, 
perguntas e capacidades chave
2. Valores fundamentais do Design Thinking
3. O lado estratégico e competitivo da abordagem
4. Design Thinking como mudança
5. Etapas Design Thinking

Aplicar a abordagem do Design Thinking para 
capitalizar o talento, criatividade na gestão 
de projetos.
Implementar ferramentas criativas e 
analíticas das abordagens Design Thinking 
para o entendimento de problemas e 
exploração de soluções.

Gestores, consultores, empresários, 
empreendedores, líderes de equipas e 
outros colaboradores das organizações 
envolvidos na gestão de projetos.

HORAS

14h

Regulamento Geral da Proteção de Dados 
e a Nova Lei Portuguesa (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. Introdução do Novo Regime de Proteção de Dados 
2. RGPD- Um Problema ou uma Oportunidade?
3. O que é o RGPD, a Quem e Como se aplica o RGPD? 
4. O que traz de novo?

- A 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. Consequências do incumprimento na implementação do RGPD 
6. O que fazer para evitar tais consequências? 
7. Debate de ideias e esclarecimento de dúvidas

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

HORAS

7h
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Alterações ao Código de Trabalho (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. O período experimental (novo regime)
2. O novo regime dos contratos de trabalho a termo
3. Alargamento da duração e âmbito dos contratos de trabalho de muito curta duração
4. Comunicações obrigatórias à Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego
5. Aumento do número de horas anual de formação contínua
6. Contrato de trabalho temporário – criação de limite ao número de renovações
7. Fim do banco de horas individual e criação de um novo banco de horas grupal
8. Reforço da proteção na parentalidade
9. Alterações em matéria de contratação coletiva
10. Alterações ao Código Contributivo – contribuição adicional  por rotatividade excessiva
11. Apoios à conversão de contratos a termo – CONVERTE +
12. Outras alterações à Legislação Laboral

Identificar as principais alterações ao Código do trabalho 
que entraram em vigor dia 1 de outubro de 2019.
Discutir as suas consequências práticas das atuais alterações 
num formato interactivo e eminentemente pragmático.
Compreender os reais impactos das atuais alterações ao 
código do trabalho ao nível da gestão dos recursos humanos.

Todos os interessados na gestão de recursos humanos e 
relações laborais, na vertente de aplicação do Direito do 
Trabalho.

HORAS

4h

Elaboração de um plano de negócio 

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Conceito de ideia e de negócio
2. Regras e estrutura de um plano de negócios
3. Viabilidade económica e financeira
4. Apresentação de um plano de negócios

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

Todos os profissionais que queiram ou 
precisem de desenvolver um Plano de 
Negócios como desenvolvimento de 
um projeto de negócio e/ou criação de 
novos negócios.

HORAS

14h

Elaboração de diagnósticos e planos de 
desenvolvimento na formação-ação

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Dimensão interna da empresa
2. Dimensão externa da empresa
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 gantt

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

Consultores que pretendam participar 
em projetos de formação ação.

HORAS

14h
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Finanças pessoais 
competências que todos deviam dominar (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Principais ferramentas de gestão de finanças pessoais
2. Orçamento familiar
3. Empréstimos
4. Créditos
5. Separar necessidades de desejos
6. Reduzir taxas de Juro
7. Eficiência e Poupança

Dominar componentes de finanças 
pessoais essenciais.
Desenvolver mecanismos de gestão eficaz 
dos recursos financeiros, adaptados à 
sua realidade pessoal e familiar do seu 
quotidiano.

Todos os que queiram estruturar e 
aprofundar a sua educação financeira.

HORAS

7h

Finanças para não Financeiros
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Bases da contabilidade
2. Princípios de contabilidade financeira
3. Compreender o balanço
4. Analise da formação do resultado
5. Comunicação e diálogo com os financeiros
6. Análise e movimento de conta,
7. Débitos e créditos
8. Saldos devedores e credores
9. Prestação das contas anuais
10 .Equilíbrios financeiros da empresa
11. Impacto económico e financeiro das ações comerciais
12. Rentabilidade
13. 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 especializada nessa vertente.

HORAS

21h

Gestão de Alojamento Local
Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. O alojamento local
2. Gestão de alojamento local

- Direção, controlo e coordenação das atividades de alojamento local nos diferentes 
departamentos (portaria/receção, andares/quartos e lavandaria/rouparia)

3. Principais desafios/problemas do alojamento local
4. Estratégias para aumento  da qualidade da prestação do serviço

Desenvolver competências ao nível da gestão de 
alojamento local, visando a aplicação de estratégias 
para aumento da qualidade dos serviços prestados.

Gestores e colaboradores que desenvolvam funções 
no âmbito do alojamento local e público em geral com 
interesse nesta temática.

HORAS

16h



04 . EM
PRESA

RIA
L

23

Fotografia & Lightroom mobile (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. Fotografar com telemóvel: 
- Luz
- Composição
- Técnicas de foco, exposição e enquadramento
- HDR
- Modo manual 

2. Fatores essenciais na edição de fotografia;
3. Vantagens de utilizar o Lightroom Mobile

4. Aplicação e edição em Lightroom para mobile:
- Importar imagens, Catalogar imagens e 
Funcionalidades

5. Edição em Lightroom mobile - correções
6. Presets mobile

Conhecer todas as potencialidades da aplicação 
de processamento, edição e tratamento de 
fotografias Lightroom mobile.

Todos os interessados em obter conhecimentos 
técnicos e práticos de fotografia recorrendo à 
aplicação de processamento, edição e tratamento 
de fotografias Lightroom mobile.

HORAS

7h

Implementação da ISO 9001:2015 (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. Aplicação dos princípios da gestão da qualidade
2. Abordagem por processos
3. O pensamento baseado no risco
4. Estrutura e terminologia, incluindo incorporação da estrutura do Anexo SL
5. Objetivo das normas do sistema de gestão
6. Cláusulas ISO 9001:2015: relações
7. Requisitos da Norma ISO 9001:2015
8. Contexto interno e externos mais amplo dos SGQs 
9. Estratégias de Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade com base na ISO 
9001:2015

Interpretar os requisitos da Norma ISO 9001:2015.

Colaboradores das organizações envolvidos na organização e 
manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade.

HORAS

7h

Personal branding
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Autoconhecimento, consciência e definição da sua 
marca pessoal
2. Estratégia de comunicação
3. Falar em público: a arte de influenciar
4. Gestão da rede de contatos
5. Valor atribuído e avaliação contínua

Implementar um plano de reformulação 
da marca pessoal.

Todos os profissionais interessados em 
definir e desenvolver uma estratégia de 
marketing pessoal e criar notoriedade 
pessoal e/ou profissional.

HORAS

14h
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Fotografia no setor imobiliário (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Princípios básicos da fotografia imobiliária
2. Noções de luz (sensitometria)
3. Noções de perspectiva e ângulo
4. Noções de profundidade de campo
5. Questões práticas da fotografia imobiliária
6. Pós – produção

Adquirir ou aperfeiçoar competências técnicas 
na área da fotografia de interiores no ramo 
imobiliário.

Profissionais e/ou futuros profissionais do ramo 
imobiliário que pretendam fazer uso da fotografia 
para obterem o maior partido do potencial de 
cada imóvel.

HORAS

7h

Home Staging (WORKSHOP) 

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Home staging: Novas tendências
2. A arte da valorização imobiliária
3. Aplicações práticas

- Como criar ambientes convidativos
- Despersonalizar o espaço
- Reorganizar o mobiliário
- A luz e as cores
- Preparar o imóvel para a visita

Criar técnicas de preparação e decoração de 
imóveis, valorizando de forma real o imóvel e 
facilitando as transações imobiliárias.

Gerentes, administradores e consultores, 
proprietários que pretendam vender ou arrendar 
imóveis. 

HORAS

7h

Técnicas de mediação imobiliária (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Cultural empresarial 
2. Angariação de imóveis: Técnicas
3. Publicidade e apresentação de imóveis
4. Telemarketing 
5. Gestão de visitas
6. Gestão de vendas

Implementar processos e técnicas eficazes de 
mediação imobiliária.

Gerentes/administradores e consultores, 
profissionais do ramo imobiliário ligados ao 
processo de venda.

HORAS

7h
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Marketing Imobiliário
Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Caracterização dos serviços imobiliários.
2. Ações estratégicas de diferenciação concorrencial.
3. Tendências comportamentais dos clientes de serviços 
imobiliários (modelo).
4. Eficiência dos resultados obtidos pelos consultores 
imobiliários na produção de clientes satisfeitos.
5. Branding - gestão operacional da marca.
6. Farming - posicionamento no território de atuação.
7. Farming - prospeção e recuperação de ‘lead´s’.
8. Ferramentas de comunicação e marketing imobiliário

Adquirir capacidades de tomada de 
decisões sobre as principais variáveis 
de marketing enquanto elementos do 
processo global da gestão imobiliária.

Empresários, gestores e gerentes 
de administração de condomínios, 
consultores imobiliários, pessoal 
técnico da gestão de edifícios e outros 
agentes ligados ao ramo.

HORAS

14h

Facebook marketing - aumente as suas vendas (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Noções Gerais de Facebook Marketing e etapas de uma 
estratégia de marketing
2. Facebook Pages

- Criação de uma Facebook Page.
- Configuração geral de uma Facebook Page.
- Gestão de Permissões.
- Tipos de Publicação: texto, link, imagem, vídeo e marco.

3.Boas práticas e exemplos para a criação de publicações e 
angariação de novos seguidores
4. Facebook Insights: Métricas e Indicadores de Desempenho

Formular estratégias e ações de 
comunicação, divulgação, promoção de 
marcas e produtos no Facebook de forma 
a aumentar as suas vendas.

Profissionais e estudantes de 
comunicação, gestores de conteúdos 
online e público em geral com 
interesse na temática.

HORAS

7h

Google marketing - como ter impacto (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. Estruturar campanhas Google Ads
2. Criação de anúncios visuais atrativos
3. Definição de relatórios de desempenho
4. SEO – Search Engine Optimization
5. Diagnóstico e otimização de resultados nas pesquisas
6. Monitorização da concorrência e análise de posições no Google
7. Google My Business, Google Search Console e outras Ferramentas Google

Adquirir ou aperfeiçoar competências da ferramenta 
Google.

Empresários, gestores, profissionais de marketing, 
técnicos de comunicação, estudantes ou outros 
profissionais interessados em obter conhecimentos 
sobre a área de Google Marketing.

HORAS

7h
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Instagram marketing - dinamize a sua marca
Conteúdos Objetivos

Destinatários

1. Configuração e utilização de conta profissional Instagram
2. Presença empresarial no instagram
3. Definição de biografia/perfil
4. Conteúdos: imagem, vídeo, coleções
5. O potencial dos instastories
6. Equipamento e acessórios mobile para criar conteúdos profissionais
7. Campanhas de publicidade eficientes no Instagram
8. Medir o sucesso das atividades com o Instagram

Adquirir conhecimentos e competências para a utilização 
eficaz da rede social Instagram, enquanto parte do plano 
estratégico de comunicação de uma empresa ou marca.

Profissionais ou estudantes de marketing, publicidade ou 
comunicação, gestores de conteúdos ou de websites, outros 
profissionais interessados em obter conhecimentos em 
marketing, e público em geral interessado na temática.

HORAS

7h

Linkedin marketing - aumente as suas vendas (WORKSHOP)

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Noções Gerais de LinkedIn for Business
2. Páginas Empresariais no LinkedIn
3. Estratégia
4. Linkedin Ads

- Configurando o Gerenciador de Anúncios
- Criar campanhas
- Campanha de Remarketing e Conversão

5. Métricas

Adquirir conhecimentos e competências 
para a utilização eficaz do LinkedIn, 
enquanto parte integrante de um plano 
de marketing empresarial.

Profissionais e estudantes de 
marketing, publicidade, comunicação, 
branding e web design, gestores de 
conteúdos online e público em geral 
interessado na temática.

HORAS

7h

Visual Merchandising

Conteúdos Objetivos Destinatários

1- Visual Merchandising: Conceitos
2. A função do visual merchandising na decoração, 
acessibilidade e layout
3. Conceitos comerciais relacionados com o  
Visual Merchandising
4. Os Princípios e os Elementos da Comunicação 
Visual
5. Estratégias de marketing adequadas ao 
conceito da coleção e ao público-alvo

Conceber ambientes e soluções que visem a 
otimização do ponto de venda, de forma a criar 
identidade e reforçar personalidade por meio do 
design e de ferramentas técnicas da disposição 
dos produtos, aplicando-as no seu ambiente de 
trabalho.

Empresários, gerentes de loja e outros 
profissionais que pretendam otimizar o espaço 
interior dos seus estabelecimentos comerciais 
bem como todos aqueles que tenham interesse na 
área de visual merchandising.

HORAS

14h
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Costura criativa

Storytelling (WORKSHOP)

Conteúdos

Conteúdos

Objetivos

Objetivos

Destinatários

Destinatários

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

1. O storytelling como ferramenta de comunicação
2. Economia da atenção: Estrutura narrativa e clássica
3. Storytelling na prática

Adquirir as bases da costura 
criativa, através da criação, 
transformação ou reciclagem de 
peças de tecido ou acessórios.

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

Público em geral com interesse na 
temática. 

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

HORAS

HORAS

14h

7h
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Iniciação ao Lettering

Conteúdos Objetivos Destinatários

1. Diferenças entre caligrafia, lettering e tipografia
2. Processo criativo
3. Orientação para composição tipográfica
4. Ferramentas e materiais
5. Como começar um projeto: inspiração, 
thumbnails, rascunho, refinamento
6. Efeitos visuais e elementos decorativos
7. Composição
8. Limpeza e acabamento
9. Exercício práticos

Conhecer as bases do lettering com caneta 
permanente para chalkboards
Aprender técnicas de lettering, considerando 
noções, anatomia e classificação do tipo.

Público em geral

HORAS

12h

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.

HORAS

50h

Mandarim

Conteúdos Objetivos Destinatários

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

HORAS
consoante 
o módulo
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Os nossos especialistas, em parceria com os nossos clientes, elaboram um diagnóstico e definem um plano de 
ação orientado para o mútuo sucesso, com o objetivo de maximizar a rentabilidade dos negócios e das operações 
realizadas.

Consultoria na área de Gestão

Consultoria na área de Marketing e Comunicação

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 entraves/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.
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Elaboração de plano anual de formação – com vista à deteção das principais necessidades e estruturação de ações de formação para colmatar as mesmas, 
abrangendo todas as categorias hierárquicas ou categorias/funções específicas.

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 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 (nomeadamente nos processos de saúde e alimentar),
- 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.

A nossa metodologia passa por:

- Elaborar de um diagnóstico detalhado da situação existente na empresa;
- Apresentar de um Plano de Atividades conducentes à Certificação;
- Apoiar na conceção do Sistema de Gestão da Qualidade, apresentando soluções para se cumprirem os requisitos da norma de referência;
- Apoiar na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Realizar de Auditorias durante o processo de implementação;
- Acompanhar o processo de Certificação pela Entidade Certificadora que o cliente tenha escolhido.

Consultoria na área de Recursos Humanos

Consultoria na Área de Qualidade

Implementação de Sistemas de Qualidade nas respostas Sociais

Sistema de Gestão de Qualidade (ISO 9001)
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A consultoria a empresas, resulta habitualmente na racionalização eficaz dos recursos, na melhoria da qualidade e na eficiência da gestão. 
Ajudamos a encontrar soluções práticas e funcionais desenhadas pela nossa equipa de consultores com o recurso das novas tecnologias e levando sempre em linha 
de conta as particularidades que cada negócio apresenta.

Temos objetivos específicos na consultoria:
- elaborar um diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão;
- identificar ameaças e oportunidades;
- identificar pontos fortes e pontos fracos;
- analisar soluções e propor mudanças específicas para cada área analisada.

A consultoria é fundamental dentro da organização e gestão de cada empresa. É fundamental definir a melhor estratégia de acompanhamento dentro sua empresa 
de forma a que a mesma se adapte à forte aceleração do mercado e na exigência da rapidez nas tomadas de decisão.
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A AEDL DISPONIBILIZA 
FORMAÇÃO E CONSULTORIA
À SUA MEDIDA
Visite-nos e conheça todos os nossos serviços, 
notícias e destaques em www.aedl.pt
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PRETENDE UM PLANO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA AJUSTADO À SUA REALIDADE?
Elaboramos o diagnóstico e apresentamos uma proposta ajustada às suas necessidades.

PRETENDE FREQUENTAR UMA FORMAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO CATÁLOGO?
Apresente-nos a sua necessidade e iremos ao encontro das suas expetativas.

Não perca tempo e fale connosco!
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FAÇA DO

O MOTOR DO SEU

#aedlAtualizaTe

SUCESSO
CONHECIMENTO
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PLANO DE
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E CONSULTORIA
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