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Denominação: AEDL - Actividades Educativas, Lda.
Data de Constituição: 25 de Janeiro de 2000
Matricula: Conservatória do Registo Comercial do Porto - 3ª Secção corresponde à anterior matricula nº 6794/2000-
01-25 na Conservatória do Registo Comercial de Leiria
Direção: Cátia Andreia Freire Lopes e Bruno Miguel de Almeida Moreira
Nº Contribuinte: 504806580

CONSTITUIÇÃO



Sede - Matosinhos

Filial - Mogadouro

Filial - Coimbra

Salas de Formação

Sede: Matosinhos
Praceta D. Nuno Álvares Pereira, nº20, 5º andar, Sala FP,
4450-218 Matosinhos
Tel.: 223740247
Fax: 223740249
E-mail: geral@aedl.pt

Filial Coimbra:
Rua Dr. Manuel Rodrigues, nº25, 
3000-258 Coimbra
Tel.: 239853086
Fax: 239853089
E-mail: centro@aedl.pt

Filial Mogadouro:
Rua Capitão Cruz, nº8, 
5200-222 Mogadouro
Tel.: 223740247
E-mail: mogadouro@aedl.pt

www.aedl.pt
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Missão Visão Valores

Constituir-se como uma entidade reconhecida no mercado 
nacional ao nível da formação e consultoria, tornando-se uma 
referência nas suas áreas de especialidade.

Profissionalismo
Rigor
Inovação
Responsabilidade
Ética
Qualidade

A AEDL tem por missão a capacitação pessoal, social e 
técnica/profissional para o desenvolvimento do potencial 
humano e das organizações, através da conceção 
desenvolvimento e avaliação de ações de formação e 
consultoria.

O NOSSO COMPROMISSO



2002
 2007

2000 2008 2012 2013
 2014

2017 2019

FUNDAÇÃO

Em 2020 a AEDL é 
acreditada pelo Inofor e 
em 2007 a AEDL obtém 
acreditações pelo IQF 

Em 2008 a DGERT 
renova as acreditações 
da AEDL

Em 2013 a DGERT 
certifica a AEDL em 
33 áreas. Em Julho de  
2014 recebemos nova 
certificação ficando 
com um total de 37 
áreas certificadas

Desde Janeiro de 2017 
que a AEDL conta com 
mais 3 áreas certificadas 
fazendo o total de 40.

Foi realizada a 
nossa Auditoria de 
Acompanhamento de 
Certificação do Sistema 
de Gestão da qualidade 
na qual se comprovou 
a implementação do 
Sistema de Gestão 
de Qualidade no que 
respeita os rquisitos da 
norma de referência  ISO 
9001:2015

Em 2012 obtivemos 
a certificação ISO 
9001:2008 através 
da LusAenor e o 
IEFP autoriza o 
funcionamento do  
curso FPIF.
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010 – Programas de base

090 – Desenvolvimento Pessoal

142 – Ciências da Educação

144 – Formação de professores do ensino básico (1o e 2o ciclos)

146 – Formação de professores e formadores de

áreas tecnológicas

213 – Audiovisuais e produção dos media

215 – Artesanato

222 – Línguas e literaturas estrangeiras

223 – Língua e literatura materna

311 – Psicologia

312 – Sociologia e outros estudos

313 – Ciência política e cidadania

341 – Comércio

342 – Marketing e publicidade

344 – Contabilidade e fiscalidade

345 – Gestão e administração

346 – Secretariado e trabalho administrativo

347 – Enquadramento na organização/empresa

481 – Ciências informáticas

482 – Eletricidade e energia

05ÁREAS DE EDUCAÇÃO 
E FORMAÇÃO 
CERTIFICADAS 522 – Indústrias do têxtil, vestuário, calçado e couro

542 – Língua e literatura materna

582 – Construção civil e engenharia civil

621 – Produção agrícola e animal

622 – Floricultura e jardinagem

723 – Enfermagem

726 - Terapia e reabilitação

729 – Saúde – programas não classificados noutra área de formação

761 – Serviços de apoio a crianças e jovens

762 – Trabalho social e orientação

811 – Hotelaria e restauração

812 – Turismo e lazer

814 – Serviços domésticos

815 – Cuidados de beleza

861 – Proteção de pessoas e bens

862 - Segurança e higiene no trabalho 

214 – Design

380 – Direito

541 – Indústrias alimentares

819 – Serviços pessoais - programas não classificados noutra área de 

formação



FORMAÇÃO FINANCIADA 

Com mais de 135 mil horas de formação, a AEDL ao longo dos anos já ministrou 
formação a mais de 40 500 participantes.
Firmamos a nossa posição enquanto entidade de formação de referência em diferentes 
tipologias, sejam elas destinadas a ativos empregados e desempregados, públicos 
desfavorecidos, públicos estratégicos, qualificação de profissionais de saúde, formação 
para a inovação e gestão, formação para PME ou formação-ação para entidades da 
economia social.

06FORMAÇÃO FINANCIADA
SERVIÇOS

A NOSSA EXPERIÊNCIA
- Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)
- Qualificação dos Profissionais de Saúde
- Formação para a Inovação e Gestão
- Formação para Públicos Estratégicos
- Programa de Formação-Ação para PME
- Programa de Formação-Ação para Entidades da Economia Social
- Capacitação para o Investimento Social
- Formação para a Inclusão / Capacitação para a Inclusão
- Formação Modular Certificada para Ativos Empregados e Desempregados
- Formação Modular para Desempregados de Longa Duração (DLD)
- Capacitar para crescer -  PROGRAMA CIDADÃOS ATIV@S



2.3/1.08/24.01 Formação Modular 
para Empregados e Desempregados

3.03 Formação Modular DLD

3.05 Capacitação para a Inclusão

3.6 Qual if icação para os 
Profiss ionais  de Saúde

7.4/3.15 Públ icos Estratégicos

3.2 Formação para a Inovação e 
Gestão

5692099,70%926423

1865598,46%276875

1825997,51%249032

101488,23%10860

69181,55%9916

116991,37%14832

99,51%

98,86%

97,24%

99,13%

87,65%

94,29%

108,13%

97,14%

102,14%

101,84%

98,54%

86,72%

94,70%

97,20% 88,50%

84,62%

81,11%

90,50%

100%

90,22%26877

7809

84,70%817

85,98%297

104,35%179

88,66%396

TAXA DE 
APROVAÇÃO

TAXA  
EXECUÇÃO 

FINANCEIRANº HORAS % HORAS % FORMANDOSFORMANDOS% VOLUMEVOLUME

EXECUÇÃO FÍSICA

PROJETO

06FORMAÇÃO FINANCIADA
SERVIÇOS



EFA

3.1.2 Formação Ação para Entidades 
da Economia Social

7.2 Plano Igualdade em Municípios

Formação-Ação para PME

6.4 Qual idade dos Serviços e 
Organização

3.32 Capacitação para o 
Invest imento Social

26914113,29%79017

1752108,30%4798

1920

37,5

106,67%

100%

30720

750

13585,91%6959

104,04%

100%

100%

100%

57,20%

110,19%

170,49%

106,67%

100%

65,00%

100%

77,43%

99,50%

63%

100%

98%

100%

78,39%732

93,35%424

73,27%

104,00%

16
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100,00%

100%

52

46

TAXA DE 
APROVAÇÃO

TAXA  
EXECUÇÃO 

FINANCEIRANº HORAS % HORAS % FORMANDOSFORMANDOS% VOLUMEVOLUME

EXECUÇÃO FÍSICA

PROJETO
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SERVIÇOS



RESUMO DE EXECUÇÃO DE
FORMAÇÃO FINANCIADA 

06FORMAÇÃO FINANCIADA
SERVIÇOS

TAXA DE EXECUÇÃO  
FÍSICA NA ORDEM DE

AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO  
CLIENTES INSTITUCIONAIS  

(MÉDIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS) DE 

AVALIAÇÃO SATISFAÇÃO  
CLIENTES INDIVIDUAIS  

(MÉDIA NOS ÚLTIMOS 4 ANOS) DE 

ESCALA DE 1 A 5 ESCALA DE 1 A 5

TAXA DE EXECUÇÃO  
FINANCEIRA NA ORDEM DOS

TAXA DE APROVAÇÃO  
DE FORMANDOS

94%

4,6 4,6

92% 92%

HORAS DE VOLUME DE FORMAÇÃO

+3 446 099
HORAS DE FORMAÇÃO

+161 284
PARTICIPANTES

+47 826



07FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA
SERVIÇOS

FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA 
E FORMAÇÃO À MEDIDA

Os serviços prestados pela AEDL na área da formação 
não financiada, são desenvolvidos quer para empresas, 
quer a título individual, no sentido de promover a 
aquisição e o aprefeiçoamento de competências. 
Concebemos e implementamos soluções formativas 
orientadas para as necessidades concretas de cada 
empresa, articulando necessidades, motivações e 
expectativas. TAXA DE APROVAÇÃO DE

TAXA DE EXECUÇÃO  
FINANCEIRA DE

94,73% 99,24%

HORAS DE  
FORMAÇÃO FINANCIADA

PARTICIPANTES DE 
FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA

8 082 3 095



CONSULTORIA NA ÁREA DE 
GESTÃO

CONSULTORIA NA ÁREA DE 
MARKETING

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.

08CONSULTORIA
SERVIÇOS



CONSULTORIA NA ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS

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 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.

08CONSULTORIA
SERVIÇOS



CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DE SISTEMAS DE QUALIDADE

Nas Respostas Sociais

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 (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.

Sistema de Gestão de Qualidade (ISO 9001)

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 conceção 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.

08CONSULTORIA
SERVIÇOS



A AEDL DISPONIBILIZA FORMAÇÃO 
E CONSULTORIA À SUA MEDIDA

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

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!



ESPECIALISTAS EM
PSICOLOGIA

ESPECIALISTAS EM
GESTÃO E ECONOMIA

ESPECIALISTAS EM
MARKETING E DESIGN

ESPECIALISTAS EM
INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO

ESPECIALISTAS EM
QUALIDADE

ESPECIALISTAS EM
EDUCAÇÃO

A equipa AEDL é constituída por um conjunto 
de colaboradores com qualificações académicas 

diferenciadas e uma experiência profissional 
comprovada. As sinergias dos nossos 

colaboradores contribuem para o sucesso da 
nossa intervenção e dos nossos resultados.

09EQUIPA



BOLSA DE FORMADORES 
/CONULTORES

09EQUIPA

CENTRONORTE

FORMADORES/CONSULTORES

ÁREAS DIFERENTES

ALENTEJO ALGARVE

2751135

+2100

291

628 92 33
ÁREA 

METROPOLITANA 
DE LISBOA

POR REGIÃO

A AEDL TEM INSCRITOS NA SUA BOLSA DE 
FORMADORES/CONSULTORES:

DE



FAÇA DO

O MOTOR DO SEU

#aedlAtualizaTe

SUCESSO
CONHECIMENTO



www.aedl .pt

geral@aedl .pt +351 223 740 247

#aedlAtual izaTe


