Plano de Formação

ONDE
ESTAMOS

E ONDE QUEREMOS ESTAR

Portugal | Porto e Lisboa

Cabo Verde

Angola | Luanda (2) e Benguela

São Tomé e Príncipe

Moçambique | Maputo

Índia

África do Sul | Durban

Instalações
Centro de Formação

ITGEST
Centro de
Formação Certificada
A ITGest é uma empresa internacional, especializada em Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação – SI/TIC, disponibilizando às empresas
os meios humanos e tecnológicos necessários a uma implementação bem
sucedida.

SAP SILVER EDUCATION PARTNER
Formação Certificada em SAP Solutions.

A sua longa experiência na optimização do modelo de negócio dos seus clientes, o seu know-how e credibilidade como entidade formadora reconhecida,
permitem-lhe ter um real conhecimento das necessidades de formação das
empresas.

ORACLE APPROVED EDUCATION CENTER
Formação Certificada Oracle.
INEFOP (Angola)

Detentora de várias certificações internacionais, a ITGest dispõe de uma vasta
oferta formativa que, aliada à elevada experiência e à aposta em excelentes
instalações, garante reconhecidos padrões de qualidade.

Instituto Nacional do Emprego e de Formação Profissional, uma instituição tutelada, que tem

O CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST surge assim da necessidade de dar uma resposta completa e especializada às empresas, na área da formação profissional,
que potencie o alto desempenho dos seus quadros.

ANEP (Moçambique)

como objecto social a execução e acompanhamento das Políticas Públicas de Formação Inicial e Contínua das populações.

Órgão Regulador e de Garantia de Qualidade de Educação Profissional em Moçambique.
Gere a Certificação de Formadores, Avaliadores e dos Formados da Educação Profissional,
bem como a Acreditação dos Provedores de Formação e dos Programas de Formação desen-

Empresas públicas dos sectores das Águas, da Energia, das Telecomunicações
e outras instituições já confiaram ao CENTRO DE FORMAÇÃO ITGEST a formação dos seus recursos humanos. O reconhecimento de um plano de formação
de qualidade, que aposta em áreas estratégicas para as empresas, contribuindo para a valorização do mercado de trabalho e o crescimento sustentável dos
países onde está presente.

volvidos no contexto da Educação Profissional.
DGERT (Portugal)
Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, uma instituição governamental
portuguesa, com competência específica para a gestão do Sistema de Certificação de
Entidades Formadoras.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA

VALOR/FORMANDO (AKZ)

RECONHECIMENTO/CERTIFICAÇÃO

DATA

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Estratégia Empresarial e Planeamento Estratégico

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

05 a 08 de Janeiro de 2021

Gestão de Projectos

30h

15h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

18 a 22 de Janeiro de 2021

MS Project Overview

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

26 a 29 de Janeiro de 2021

Coaching de Equipas e Grupos de Trabalho

30h

15h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

08 a 12 de Fevereiro de 2021

Gestão de Conflitos

12h

6h

300 000,00

200 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

18 a 19 de Fevereiro de 2021

Gestão de Equipas, Liderança e Motivação

30h

15h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

22 a 26 de Fevereiro de 2021

Gestão Estratégica de Recursos Humanos

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

02 a 05 de Março de 2021

Legislação Laboral Angolana

30h

15h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

15 a 19 de Março de 2021

Gestão de Armazéns

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

07 a 09 de Abril de 2021

Gestão de Operações

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

13 a 16 de Abril de 2021

Gestão de Fornecedores

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

19 a 21 de Abril de 2021

Estratégias e Tácticas de Negociação Eficaz

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

03 a 06 de Maio de 2021

Técnicas Eficazes para o Aumento das Vendas

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

11 a 13 de Maio de 2021

Gestão e Fidelização da Carteira de Clientes

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

24 a 26 de Maio de 2021

Controlo de Gestão

18h

9h

850 000,00

580 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

07 a 09 de Junho de 2021

PowerBI Desktop

30h

15h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

14 a 18 de Junho de 2021

Excel - Especialização em Análise de Dados

12h

6h

300 000,00

200 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

29 a 30 de Junho de 2021

Aos valores apresentados, acresce o IVA à taxa legal em vigor.
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO

CARGA HORÁRIA

VALOR/FORMANDO (AKZ)

RECONHECIMENTO/CERTIFICAÇÃO

DATA

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Presencial

Virtual Live
Classroom (VLC)

Inglês Comercial

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

05 a 08 de Julho de 2021

Protocolo e Etiqueta Empresarial

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

13 a 15 de Julho de 2021

Secretariado de Alta Direcção

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

26 a 28 de Julho de 2020

MS PowerPoint

15h

9h

300 000,00

200 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

03 a 05 de Agosto de 2021

Word Iniciação

27h

15h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

09 a 13 de Agosto de 2021

Excel Iniciação

30h

15h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

23 a 27 de Agosto de 2021

Gestão do Tempo e Organização Profissional

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

01 a 03 de Setembro de 2021

Gestão do Tempo com Outlook

30h

15h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

20 a 24 de Setembro de 2021

Cadeia de Fornecimento - Supply Chain

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

05 a 08 de Outubro de 2021

Gestão de Stocks

24h

12h

480 000,00

300 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

12 a 15 de Outubro de 2021

Gestão de Compras

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

26 a 28 de Outubro de 2021

Higiene e Segurança no Trabalho

30h

15h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

15 a 19 de Novembro de 2021

Contabilidade para não Contabilistas

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

07 a 09 de Dezembro de 2021

Finanças para não Financeiros

18h

9h

380 000,00

250 000,00

Certificado INEFOP

Certificado ITGest

14 a 16 de Dezembro de 2021

Aos valores apresentados, acresce o IVA à taxa legal em vigor.

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Obter uma perspectiva consistente dos principais conceitos abrangidos pelo

Compreender o que é estratégia;

planeamento estratégico;

Identificar as vantagens competitivas, as decisões estratégicas, bem como o porquê de

Compreender que a componente de gestão é essencial ao sucesso da organização;

as empresas competirem entre si, mas, em alguns momentos, cooperarem;

Conhecer a organização empresarial;

Compreender o desafio da internacionalização;

Conhecer os tipos de estratégia e como funciona o processo de planeamento estratégico.

Distinguir as motivações e os processos de internacionalização, sem esquecer temas
actuais como a ética e motivação dos recursos humanos;
Identificar formas de gestão e as suas implicações;
Descrever o processo de tomada de decisões;
Identificar as ferramentas de apoio ao gestor;
Definir etapas do planeamento estratégico;
Elaborar o cronograma e proceder à avaliação do ambiente;
Definir objectivos e metas, planos de acção e novos modelos de gestão com foco na
internacionalização.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
INTRODUÇÃO À GESTÃO GERAL

Planeamento Estratégico

Cadeia de Valor

A Gestão. O que é Gerir?

Detectar Oportunidades

Competências Intrínsecas

Objectivos. Recursos. Meios

Definir a Missão da Empresa

Estratégia Baseada nas Capacidades

Conceito de Organização

Estabelecer os Objectivos

Estratégia Baseada nos Recursos

Eficiência vs Eficácia

Avaliar os Pressupostos a Considerar

Gestão por Objectivos

Processo Social

Seleccionar Alternativas

O Controlo. Sistemas de Controlo

Importância do Meio Envolvente

Ordenar as Prioridades

Exercícios

As Funções do Gestor

Tomar Decisões

MERCADO

Planear. Decidir. Organizar

Modelos de Referência Estratégica

O Marketing

Recrutar. Treinar. Motivar. Manter

Implementação de um Plano Estratégico

O Plano de Marketing

Dirigir. Coordenar. Comunicar. Liderar. Controlar

Obstáculos à implementação do Plano Estratégico

O Plano de Marketing Estratégico

Inovar. Representar.

Ciclos de Vida do Produto

Análise Estratégica do Mercado

Exercícios

Matriz Produto/Mercado

Análise SWOT

ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO EMPRESARIAL

Matriz BCG

Orientação Estratégica

Estratégia – Conceito e definições

Estrutura Competitiva

Estabelecimento de Objectivos

GESTÃO DE
PROJECTOS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de projectos.

Identificar os instrumentos de apoio ao planeamento de projectos;
Utilizar os instrumentos de forma sistematizada e metodológica;
Homogeneizar a informação em ambiente de projecto;
Planear e controlar projectos;
Utilizar correctamente as ferramentas informáticas existentes para melhorar o
planeamento, organização e controlo dos projectos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PROJECTOS E GESTÃO DE PROJECTOS

Conteúdo da especificação de um projecto

Definição de Projecto

Estrutura do documento de especificação

INÍCIO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Porque falham os projectos

Definição de templates

Criação de um plano base

Gráficos de Gantt

STANDARDS EM GESTÃO DE PROJECTOS

CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA

Acompanhamento da execução do projecto

Associações profissionais de Gestores de Projectos

Pessoas, grupos e equipas

Reporting de desempenho

“Project Management Body of Knowledge”

O papel de liderança do chefe do projecto

Medição do avanço físico

Certificação em Gestão de Projectos

O líder técnico

EXECUÇÃO DO PROJECTO

O “GESTOR DO PROJECTO”

ANÁLISE DE STAKEHOLDERS

Técnicas de controlo de execução

O perfil do Gestor de Projectos

Gestão do risco

Recolha de informação

Gestão da comunicação

Alterações ao plano

Gestor de Projectos ou coordenação técnica
de equipas de projecto
A Gestão de Projetos como profissão

PLANEAMENTO DO PROJECTO

CONCLUSÃO DO PROJECTO

DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS

Organograma de tarefas

Uma fase do ciclo de vida e não uma mera formalidade

Primeira etapa da abordagem do projecto

Definição das tarefas

Relatório de conclusão

Alvos, objectivos, requisitos, especificações

Duração de uma tarefa

Brainstorming

Estrutura do projecto

DEFINIÇÃO DE UM PROJECTO

Redes de projecto

Definição do âmbito detalhado

Pert/CPM

Capitalizar resultados

MS PROJECT
OVERVIEW
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Obter competências básicas de gestão de projectos, conhecimentos estes assentes na

Criar uma WBS, uma lista de actividades e afectar recursos;

utilização de uma aplicação de suporte à gestão de projectos: Microsoft Project.

Aplicar a técnica Rolling Wave com o agendamento manual de tarefas;
Trabalhar com as novas funcionalidades, como a Timeline e o Team Planner;
Controlar o projecto através da técnica EVM;
Efectuar análise de portefólios e gestão de projectos integrada no Project Server;
Utilizar o Business Intelligence para criar relatórios e dashboards.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Planeamento e controlo de projectos
Fases possíveis do planeamento e controlo
utilizando o Microsoft Project

Relacionamento de actividades

Partilha de recursos

Recursos

Sistema de custeio

Criação de projectos no Microsoft Project

Afectação de recursos

Actividades

Calendários

COACHING DE EQUIPAS
E GRUPOS DE TRABALHO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o que é o Coaching;

Aplicar as competências de Coaching para potenciar o desenvolvimento das equipas;

Desenvolver Competências de Coaching;

Reconhecer o potencial de cada elemento da equipa;

Promover a excelência das pessoas e das equipas, nas organizações.

Caracterizar os factores de implicação ou de bloqueio;
Fazer uma entrevista de Coaching;
Praticar o modelo GROW de forma eficaz, no contexto do Coaching de equipas;
Construir um percurso de desenvolvimento das competências para os membros da sua
equipa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Breve história sobre as práticas de Coaching, o seu sentido e os

Fazer evoluir o seu papel de gestor: da chefia hierárquica ao de

A sequência do processo de questionamento de acordo com o

seus objectivos

líder Coach

Modelo GROW

Definição do Coaching enquanto acção centrada no

O modelo GROW (John Whitmore) aplicado ao contexto das

desenvolvimento dos outros

equipas

Os dois pólos dos processos de Coaching: O Coach e o Cliente

Acompanhar cada colaborador no percurso do seu

(Coachee)

desenvolvimento e autonomia

As 7 alavancas de mudança nas práticas de coaching:
autoconsciência, responsabilidade, acreditar em si próprio,
ausência de censura, focalização nas soluções, desafio e acção

Conduzir a entrevista de Coaching: integração dos
comportamentos individuais nas dinâmicas da equipa

Competências fundamentais do Líder/Coach

GESTÃO DE
CONFLITOS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Compreender as principais ferramentas de gestão das emoções e de conflitos, numa

Identificar as causas dos conflitos intrapessoais, interpessoais e organizacionais;

esfera pessoal e organizacional;

Identificar o estilo comportamental em situações de tensão, stress e conflito;

Dominar as causas dos conflitos;

Identificar as emoções ressonantes e dissonantes;

Encetar estratégias práticas e ajustadas para a resolução dos mesmos.

Apontar os cenários e contextos propícios à eclosão de conflitos;
Distinguir conflito de problema;
Identificar as fases de evolução da situação conflitual;
Aplicar a gestão emocional na supressão dos conflitos;
Aplicar as estratégias positivas e produtivas de gestão de conflitos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Causas dos conflitos: intrapessoais, interpessoais e

Impacto da mudança e reorganização organizacional nas

organizacionais

emoções do sujeito

Estilos comportamentais de relacionamento com os outros

Conflito e problema

Locus de controlo e responsabilização individual

Fases de evolução da situação conflitual: como e onde actuar

Emoções dissonantes e ressonantes

Assertividade é a chave

Gestão emocional como reguladora de situações conflituais

Estratégias de gestão positiva de conflitos

Descaracterização social e conflito

Conflito em incubação: saber quando evitar e quando intervir

Conflito instalado: saber quando contornar e quando enfrentar
A situação conflitual em cenários específicos: reuniões, equipa de
trabalho, desenvolvimento de carreira
Dramatização e análise de situações reais

GESTÃO DE EQUIPAS,
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Compreender os elementos centrais dos processos de funcionamento de uma equipa;

Distinguir os conceitos de Leadership, Autoridade, Influência e Poder;

Desenvolver capacidades para identificar quais as formas de intervenção mais eficazes

Aplicar os diferentes tipos de Liderança e percepcionar a sua influência na tomada de decisões;

em equipas de trabalho;

Utilizar técnicas de comunicação e mudança planificada, construídas a partir da observação de

Conhecer os diferentes modelos de liderança de equipas de acordo com a abordagem

comportamentos verbais e não-verbais dos grandes comunicadores;

funcional da liderança.

Reconhecer as competências essenciais de um Gestor de Equipas, nomeadamente
capacidades de Comunicação, Gestão do Tempo, Motivação, Resolução de problemas e
Negociação;
Identificar as características das equipas de elevado desempenho/alto rendimento;
Adoptar estilos de liderança adequados, tendo em vista critérios de eficácia individual e grupal;
Utilizar as principais técnicas de motivação dos elementos de uma equipa;
Reconhecer e valorizar as competências dos colaboradores através do desafio e da delegação
de competências;
Aprender técnicas de organização e gestão de reuniões orientadas para resultados;
Potenciar a criatividade dos elementos da equipa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ENQUADRAMENTO GERAL

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes

A Escuta Activa

Definição de coaching

O PAPEL DO LÍDER

Os 6 Chapéus Pensadores de Edward de Bono

GESTÃO DO TEMPO

Competências do Coach

Conceito de Liderança

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Gestão do tempo

Metodologia do Coaching

Desenvolvimento Pessoal do Líder

Conceitos

Diagnóstico do desperdício do tempo

Escuta activa e silêncio

Inteligência Emocional

Etapas da Delegação

Planeamento e controlo do tempo

Capital Psicológico Positivo

Obstáculos à Delegação

A delegação de tarefas

ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE REUNIÕES

As Competências Integrais

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM EQUIPA

O trabalho de equipa

Fases de Preparação de uma Reunião

LIDERANÇA E ESTILOS DE DIRECÇÃO

Vantagens e Desvantagens

A gestão eficaz do stress

Liderança Pelo Exemplo

Elementos essenciais ao trabalho de equipa

COACHING

Gestão do Tempo no decorrer da reunião

Liderança pela Influência

Identificação de erros no trabalho de equipa

I - Desenvolvimento pessoal

CRIATIVIDADE NAS EQUIPAS

Liderança servidora

O segredo da motivação no trabalho de equipa

Auto-conhecimento

Técnicas de Criatividade

As Competências Integrais

TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO

Valores

O Método de Associação de Ideias

O Líder Coach

Estilos Comunicacionais

A Liderança Situacional

Comunicação e Feedback

Filosofia

Técnicas Potenciadoras de Liderança

O Feedback 360º

Papel do Coach

II – Coaching

Processos de mudança

Regras de Protocolo na organização de reuniões
e acolhimento de visitantes

GESTÃO ESTRATÉGICA
DE RECURSOS HUMANOS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir uma perspectiva mais estruturada, avançada e holística dos conceitos de

Relacionar o sucesso empresarial com a gestão de recursos humanos;

Gestão Estratégica de Recursos Humanos;

Enquadrar a gestão de recursos humanos no desenvolvimento dos objectivos gerais da

Gerir competências e avaliar o seu impacto.

organização, como a missão e a visão;
Integrar o papel da Gestão do Capital Humano na criação de valor para os seus negócios;
Identificar as competências-chave que deverão ser desenvolvidas para o exercício bemsucedido dos recursos humanos;
Caracterizar os objectivos e aspectos críticos de cada subsistema de Gestão do Capital
Humano;
Identificar as relações de interdependência entre os subsistemas de Gestão do Capital
Humano.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PREPARAÇÃO DOS COLABORADORES E DA ORGANIZAÇÃO

COMO ESTABELECER ESTRATÉGIAS VENCEDORAS PARA

PARA CONTEXTOS DE MUDANÇA

EQUIPAS DE TRABALHO

O Papel dos RH nos processos de Reorganização. Erros a evitar.

PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS

Os Princípios e Regras de base de uma Equipa

Recrutamento, Selecção e Acolhimento e Integração

O Processo de Mudança

A Comunicação

Processo de Formação

Tipos de Resistência à Mudança

Armadilhas e Erros Comuns a evitar

Compensação e Benefícios

A Mudança e a Estrutura da Organização

Factores que afectam o Relacionamento Interpessoal

Outros processos (Carreiras, Clima Organizacional)

Definição e Implementação de Estratégias Vencedoras

DESENVOLVIMENTO DOS NÍVEIS DE CONFIANÇA
DOS COLABORADORES E EQUIPAS EM CENÁRIOS DE
REESTRUTURAÇÕES ORGANIZACIONAIS
Técnicas para o Reforço Sustentado da Confiança

TÉCNICAS DE GESTÃO DE EQUIPAS CRÍTICAS NUM PROCESSO
DE REORGANIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Políticas de Comunicação Eficaz

Recrutamento, Selecção e Acolhimento e Integração

Partilhar a Mensagem. Motivar a Longo Prazo. Encorajar o

Criação de itens, metas e timings para avaliar o impacto da

Feedback e a Proximidade. Técnicas de Motivação Positiva.

formação após 90 e/ou 180 dias

Confiança Emocional

Lidar com os Conflitos

Métodos de Avaliação

Gestor Confiante de Equipas

Liderar e Aconselhar

Estratégias para se assegurar a Confiança

LEGISLAÇÃO LABORAL
ANGOLANA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO

CONDIÇÕES DA RELAÇÃO JURÍDICO-LABORAL

EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-LABORAL

JURÍDICO-LABORAL

(ART.º 81º E SEGTS LGT)

(ART.º 198º A 242º LGT)

Âmbito de aplicação do Direito do Trabalho
Enquadramento Legal
Contrato de Trabalho (art.º 3º ponto 3 LGT)
Noção de Contrato de Trabalho

ORGANIZAÇÃO E DURAÇÃO TEMPORAL DO TRABALHO

Cessação do contrato de trabalho por causas objectivas alheias

(ART.º 92º E SEGTS LGT)

à vontade das partes (art.º 199º, 202º e 204º LGT)

Horário de trabalho
Período normal de trabalho
(art.º 3º ponto 24, art.º 95º LGT)

Decisão unilateral do empregador

Regimes especiais de Horário de Trabalho

Decisão unilateral por iniciativa do trabalhador

(art.º 97º e segts LGT)

(art.º 225º a 229º LGT)

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir uma perspectiva mais estruturada e avançada dos conceitos da Legislação

Dominar as questões relacionadas com a contratação de trabalhadores: Nacionais e

Laboral Angolana;

Estrangeiros;

Conhecer a legislação aplicável ao sistema laboral;

Analisar as especificidades da cessação do contrato de trabalho;

Adquirir competências de gestão eficaz de contratos de trabalho, procedimentos e

Reconhecer os pormenores do procedimento disciplinar;

Duração do contrato de trabalho por tempo determinado

Encerramento e Descanso Semanal (art.º120º LGT)

direitos legais.

Estabelecer o período de trabalho mais adequado à função;

Período experimental (art.º 18º LGT)

Descanso complementar semanal (art.º 122º LGT)

Nulidade do contrato de trabalho e das suas cláusulas contratuais

Feriados (art.º 126º LGT)

Avaliar as causas do absentismo laboral de acordo com a legislação laboral;
Identificar as características do sistema de remuneração;
Reconhecer os princípios essenciais do sistema de segurança social.

Modalidades do contrato de trabalho

CONTEÚDO DA RELAÇÃOJURÍDICO-LABORAL

SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO TRABALHO
(ART.º 119º E SEGTS LGT)

Férias (art.º 129º a 140º LGT)

Poderes, Direitos e Deveres das Partes

Licenças sem remuneração (art.º 141º e 142º LGT)

Poderes do Empregador

Regime de Faltas (art.º 143º a 154º LGT)

Deveres do Empregador (art.º 41º LGT)

Decisão voluntária e unilateral de uma das partes

Intervalos de descanso

OBJECTIVOS GERAIS

Elementos Essenciais do Contrato de Trabalho (art.º 15º LGT)

Cessação do contrato de trabalho por Mútuo Acordo

Certificado de Trabalho (art.º 201º LGT)
Compensações e Indemnizações (art.º 236º a 241º LGT)
TRABALHO DA MULHER (ART.º 242º A 252º LGT)
CONDIÇÕES APLICÁVEIS A GRUPOS ESPECÍFICOS
DO TRABALHADOR (ART.º 253º A 265º LGT)
PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES
(ART.º 266º A 271º LGT)
GARANTIA DOS DIREITOS EMERGENTES DA RELAÇÃO
JURÍDICO-LABORAL (ART.º 272º A 309º LGT)
Mecanismos Extrajudiciais de resolução de conflitos

REMUNERAÇÃO DO TRABALHO E OUTROS DIREITOS

Prescrição de direitos e caducidade do direito de acção

ECONÓMICOS DO TRABALHADOR (ART.º 155º A 185º LGT)

(art.º 302º a 306º LGT)

Direitos do Trabalhador

Remuneração

Deveres do Trabalhador (art.º 44º LGT)

Modalidades de salário (art.º 156º LGT)

Restrições à liberdade de trabalho (art.º 45º LGT)

Gratificações Anuais (art.º 158º LGT)

Lei Bases de Protecção Obrigatória - Lei nº 7/04 de 15 de Outubro

Poder disciplinar (art.º 46º e segts LGT)

Liquidação e pagamento do salário (art.º 166º a 171º LG)

Protecção na Velhice

Disciplina laboral

Compensações e descontos sobre o salário (art.º 172º a 175º LGT)

Subsídio de Funeral

Medidas disciplinares (art.º 47º LGT)

Protecção do salário (art.º 176º a 180º LGT)

Licenças e Subsídios de Maternidade

Procedimento disciplinar
Regulamento interno (art.º 62º e segts LGT)

Outros direitos económicos e sociais dos trabalhadores
(art.º 181º a 183º LGT)
SUSPENSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-LABORAL
(ART.º 184º A 197º LGT)

MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-LABORAL

Suspensão do contrato por facto relativo ao trabalhador (art.º 189º a

(ART.º 70º E SEGTS LGT)

192º LGT)

Mudança do empregador (cessão da posição contratual)
Transferência para Funções diferentes ou para novo posto
de trabalho
Modificação temporária de funções por razões respeitantes
ao empregador
Modificação temporária de funções por razões respeitantes ao
trabalhador (art.º 74º LGT)
Mudança de Centro ou Local de Trabalho (art.º 78º e sgts LGT)

Suspensão do Contrato por motivos relativos ao Empregador
(art.º 193º a 195º LGT)

Contravenções Laborais
SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL ANGOLANO

Subsídio de Aleitamento
Abono de Família

GESTÃO DE
ARMAZÉNS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver um estudo sobre o Armazém adequado a cada tipo de Empresa e / ou

Simplificar as operações de armazenagem com um enfoque nos resultados;

Indústria.

Adaptar as operações aos interesses logísticos de cada empresa;
Definir parâmetros para análise da evolução da produtividade;
Elaborar um diagnóstico da situação do Armazém e solucionar os problemas da
mudança;
Definir um modelo de organização e gestão eficaz de Armazém.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A função Armazenagem

Organigrama funcional

Segurança e seguros de Armazéns

Tipos de armazéns, sua localização e coabitação

Funções e respectivos procedimentos

Cálculo dos custos de stockagem

Equipamentos de movimentação e stockagem

A informática nas diversas funções do Armazém

Principais indicadores de controlo de gestão de armazéns

Estudo de layout e avaliação da sua importância

Critérios de gestão de armazenagem
Estudo sobre identificação de locais de armazém

Ligações do Armazém com os “clientes internos” e os “clientes
externos”
Relacionamento e acções a desenvolver nas filas de espera - na
recepção e na expedição
Ligações com as funções aprovisionamento e transportes

Estudo sobre a influência da optimização e robotização de
armazéns nos custos de stockagem e na performance da função
logística interna e externa da empresa

GESTÃO DE
OPERAÇÕES
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o conceito da cadeia de valor da empresa;

Identificar as diferentes funções e os respectivos indicadores de performance;

Maximizar os resultados das operações da sua organização;

Reconhecer o papel dos Indicadores na melhoria da performance;

Desenvolver capacidade de reacção e decisão (em equipa) aos vários problemas do dia-

Avaliar a importância da Logística no desenvolvimento das empresas;

a-dia da gestão de operações.

Reconhecer a influência das tomadas de decisões na Cadeia Logística;
Identificar as diferentes funções logísticas e seus objectivos;
Estudar os indicadores que permitam avaliar a performance da Logística da Empresa;
Utilizar ferramentas de gestão e aspectos dinâmicos da tomada de decisão no seio das
empresas;
Simplificar as operações da empresa com um enfoque nos resultados.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

PERSPECTIVAS DA DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES

Planificação (forecast de vendas, produtos MTS e MTO;
a capacidade e o MRP dos materiais)

GESTÃO LOGÍSTICA

Fórmula competitiva

O ciclo de fabricação e o leadtime aos clientes

A sequência de operações

Produção, logística de expedição

Processos de melhoria

Projecto e engenharia de operações

A Função Compra e Gestão de Stocks

Da estratégia empresarial à estratégia de produção

ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES

A Função Armazenagem

VARIÁVEIS DE ACÇÃO

Análise de custos e factores críticos de competitividade

A Função Gestão de Transportes

Das matérias-primas ao cliente satisfeito

Dimensionamento dos recursos; decisão de investimento

Principais indicadores de controlo de Gestão Logística

Pilotagem da cadeia de valor e melhoria de fluxos

Custos Globais de Logística

Sistema de Informação e Gestão da Produção

ANÁLISE DE CASOS

Gestão da Produção, Logística e da Energia; Coordenação das
actividades
A Sequencia das Operações cadeia de valor (pull e push)

Introdução à Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento
Os Sistemas de Informação e as Tecnologias de suporte na Gestão
da Cadeia de Abastecimento

GESTÃO DE
FORNECEDORES
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Integrar os factores técnicos e económicos da selecção dos fornecedores, de modo a

Identificar os critérios básicos para estabelecer uma política na empresa sobre como qualificar

tirar partido da escolha em plena oferta;

e seguir o comportamento dos fornecedores;

Beneficiar a implementação da política de compras;

Realizar uma eficaz gestão de compras/aprovisionamento;

Assegurar a qualidade das fontes de aprovisionamento

Implementar um projecto de melhoria contínua em ligação com os fornecedores.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

INTRODUÇÃO À GESTÃO DE APROVISIONAMENTOS

Prospecção

Aprovisionamentos, Responsabilidades e Objectivos

Pré-selecção

INTERACÇÃO CLIENTE-FORNECEDOR

Pré-Qualificação

Serviço a clientes

Identificar os clientes e fornecedores

Qualificação

Sistemas de armazenamento e movimentação

Posição da empresa face aos fornecedores

Valoração dos fornecedores

Selecção de encomendas (Pedidos)

Política de Compra

Aplicação dos métodos quantitativos para valoração de
fornecedores

Gestão dos Aprovisionamentos

VALORAÇÃO DA QUALIDADE DOS FORNECIMENTOS

PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Introdução

Introdução

Requisitos dos sistemas de valoração

Sistemas de valoração
LOGÍSTICA E PLANEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
PELO FORNECEDOR

CONCEITOS DE GESTÃO DE STOCKS DE MATERIAIS

ESTRATÉGIAS E TÁCTICAS
DE NEGOCIAÇÃO EFICAZ
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Reforçar as competências básicas em técnicas de vendas;

Conhecer a dinâmica das negociações comerciais;

Ampliar as competências em técnicas de negociação comercial.

Identificar o seu estilo pessoal de negociação;
Adaptar a sua abordagem à situação;
Lidar positivamente com contextos de negociação específicos: negociação intercultural
e negociação com recurso às novas tecnologias;
Treinar a criatividade, competência fundamental de negociadores de sucesso.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONCEITOS CHAVE EM NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

GARANTIR O SUCESSO DA NEGOCIAÇÃO

A diferença entre vender e negociar

A importância de preparar as negociações

Características de uma situação de negociação

Os pontos-chave para planear as negociações

Conceitos básicos da negociação e as suas etapas

A informação a analisar antes de negociar

Os 3 tipos de competências de negociação que deve desenvolver

NEGOCIAÇÃO COM RECURSO ÀS TIC
O modelo lugar-tempo de interacção social e as suas implicações
para a negociação
Os efeitos das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no
comportamento social
Estratégias para aumentar a eficácia das negociações com recurso
às TIC

NEGOCIAÇÃO INTERCULTURAL

A CRIATIVIDADE NA NEGOCIAÇÃO

ESTILOS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

As implicações das dimensões de cultura para as organizações

Principais ameaças à criatividade

Os 5 principais estilos de negociação

Os principais desafios da negociação intercultural

Treinar a criatividade através de exercícios

para ser um bom negociador

As duas concepções da negociação que servem de base a
diferentes estratégias negociais

Lidar com as diferenças culturais de forma positiva

TÉCNICAS EFICAZES PARA
O AUMENTO DAS VENDAS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Reforçar as competências básicas em técnicas de venda;

Usar técnicas de controlo do diálogo;

Ampliar as competências em técnicas de venda.

Aprofundar as motivações e critérios de decisão do cliente;
Utilizar técnicas de persuasão;
Utilizar métodos e instrumentos práticos de venda que permitirão uma maior
rentabilidade dos contactos comerciais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECER-SE COMO VENDEDOR E PREPARAR-SE

Utilizar as questões factuais e de implicação para identificar as

PARA VENDER

necessidades

Os diferentes estilos de venda - autodiagnóstico do estilo
individual: condições de eficácia

O cliente-empresa- saber analisar o circuito de decisão de compra

Apresentar e defender o preço e as condições financeiras
Técnicas para apresentar o preço

Os pontos fortes e os pontos a melhorar no estilo de venda de

DISTINGUIR OS DIFERENTES PAPÉIS QUE INFLUENCIAM A

cada

DECISÃO DE COMPRA

A base para vender com sucesso: atenção total ao cliente e à

CONSTRUIR A SUA OFERTA, SABER VALORIZÁ-LA E

Custos adicionais: como os apresentar para evitar a sua

estratégia de venda

ARGUMENTAR

contestação posterior

Preparar a venda, definir um objectivo e estabelecer um plano

Expressar as características do produto e da oferta em benefícios
concretos para a empresa cliente

COMUNICAR EFICAZMENTE, CONHECER OS CRITÉRIOS DE

As regras fundamentais para argumentar de uma forma

DECISÃO DO CLIENTE

persuasiva

Fazer uma apresentação atraente da empresa e da oferta
As técnicas que permitem criar as condições de diálogo positivo
com o cliente
Os métodos que permitem descobrir as necessidades reais do
comprador

Os princípios que permitem uma melhor aceitação do preço

O MOMENTO DA VERDADE – COMO CONCLUIR A VENDA
Técnicas para concluir uma venda e facilitar a adesão do cliente

Identificar os argumentos mais adaptados aos diferentes

Método prático para apresentar a oferta a um grupo de

interlocutores

compradores

Criar e desenvolver um argumentaria de vendas
As técnicas para responder às objecções

As boas razões para que o cliente tenha vontade de retomar o
contacto

GESTÃO E FIDELIZAÇÃO
DA CARTEIRA DE CLIENTES
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver qualidades de entusiasmo e empatia;

Conhecer os factores de preferência do cliente;

Aprender a fidelizar um cliente.

Reconhecer e ultrapassar as barreiras nas relações;
Combinar a influência e o respeito pelo cliente;
Transformar cada contacto chave numa relação de fidelidade;
Reforçar a satisfação dos seus clientes e uma fidelização a longo prazo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AS MOTIVAÇÕES DA FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

Como gerir conversas com clientes

ANCORAR A PREFERÊNCIA DO CLIENTE

Distinguir entre expectativas implícitas e explícitas do cliente

EMPATIA NA RELAÇÃO COM O CLIENTE

Sucesso em negócios sucessivos

Os mecanismos de satisfação do cliente

O impacto das emoções na comunicação interpessoal

As necessidades do cliente e saber como o surpreender

O que é a fidelização do cliente

O respeito e consideração pelo cliente

Liderar a relação com o cliente

Desenvolvimento da confiança

ENVOLVIMENTO PESSOAL NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

COMO INFLUENCIAR OS CLIENTES COM INTEGRIDADE

Associar a sua missão aos objectivos da empresa

Melhorar competências de atendimento

Ferramentas para enfrentar os clientes

Como preservar a relação em situações difíceis

CONTROLO
DE GESTÃO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o essencial da gestão de uma empresa;

Elaborar documentos de gestão;

Conhecer o procedimento de acompanhamento orçamental, desde a recolha à

Envolver-se no orçamento e no acompanhamento das actividades;

organização dos dados, da elaboração dos indicadores ao reporting mensal;

Colaborar com os “controladores de gestão”.

Dominar o vocabulário, os princípios e os instrumentos de gestão.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

DADOS DA GESTÃO DA EMPRESA

A ACTIVIDADE, OS CUSTOS E AS MARGENS

As condicionantes da gestão das empresas

Análise de custos

O papel, a finalidade e utilidade dos instrumentos de gestão
A INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
O significado dos documentos contabilísticos
Rubricas respeitantes à actividade e à rentabilidade

Elaboração da informação de gestão que permita dominar
os custos
O PROCEDIMENTO ORÇAMENTAL
O procedimento orçamental e a abordagem previsional da
empresa
Elaboração de um orçamento

Acompanhamento das realizações: controlo orçamental e análise
dos desvios.
QUADRO DE INDICADORES
Princípios e metodologia de construção
Recolha de informações
Os dados: quadros, gráficos, relatórios

POWER BI
DESKTOP
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Dominar as ferramentas de Business Intelligence (BI) da Microsoft;

Conectar as várias fontes de dados;

Conhecer as técnicas e práticas para gerar e manipular rapidamente relatórios

Fazer transformações em dados;

avançados e interligados.

Criar fórmulas e visualizações para análises;
Publicar os dados obtidos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

UTILIZAR O POWER BI DESKTOP
Componentes
Blocos de construção
- Visualizações ou conjunto de visuais

CSV
- Visualização de tabelas para importação
WEB
- Visualização de tabelas para importação

Formatação
Classificação
Medidas
Hierarquias

- Conjunto de dados

ETL (EDITOR DE CONSULTAS)

RELATÓRIOS

- Relatórios

Tipos de dados

Páginas

- Painel

Editar consulta após carregado

Visualizações

- Bloco

Substituir Valores

- Gráfico de Barras Empilhadas

OBTER DADOS

Duplicar Coluna

- Gráfico de Pizza

Excel

Transformar Coluna de Data

- TreeMap (Mapa de Árvore)

- Visualização de tabelas para importação

Dividir Coluna

- Gráfico de Linhas

- Pesquisa de tabelas para importação

Fechar e Aplicar

- Excluir tabela importada

Modelagem

Texto
- Visualização de tabelas para importação

Relacionamentos
Coluna Calculada

EXCEL - ESPECIALIZAÇÃO
EM ANÁLISE DE DADOS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Obter competências avançadas na utilização das funcionalidades de uma folha de

Preparar uma Lista de dados com vista à optimização de trabalho;

cálculo tendo em vista a análise de dados;

Ordenar uma Lista de dados para além do trivial utilizando ordenações personalizadas com

Utilizar as técnicas e ferramentas de cálculo do Microsoft Excel.

listas previamente criadas e todas as outras possibilidades no âmbito da ordenação de dados;
Aplicar Subtotais a uma lista de dados de modo a resumir informação e obter resultados
rápidos sem recurso a Tabelas Dinâmicas (Pivot Tables);
Utilizar Filtros de modo a inquirir sobre conjuntos de informação e obter apenas a informação
pertinente para o caso em questão. Essa informação poderá continuar a residir na mesma
folha ou ser automaticamente passada para outra folha;
Definir questões/critérios complexos a fazer às Listas / Bases de dados;
Trabalhar com funções de Bases de Dados para obter respostas simples e sempre actualizadas
com critérios complexos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Organização de Listas de dados em Excel

Utilização de Subtotais

Actualização dos dados de Tabelas Dinâmicas

Movimentação dentro de uma Base de Dados

Filtrar informação

Alteração dos formatos numéricos de uma Tabela Dinâmica

Criação de Listas

Utilização das funções BD

Opções de esquema das Tabelas Dinâmicas

A Formatação Condicional ao serviço das Listas de Dados

Criação de Tabelas Dinâmicas

Formatação de Tabelas Dinâmicas

Ordenação de dados

Disposição dos campos de Tabelas Dinâmicas

INGLÊS
COMERCIAL
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Dominar a língua Inglesa para desenvolver contactos comerciais com cidadãos de países

Aprofundar os conhecimentos iniciais existentes da Língua inglesa;

de origem diferente da sua.

Identificar termos e formulações comerciais e técnicas necessárias para o contacto
comercial com clientes e fornecedores no estrangeiro;
Reconhecer regras gramaticais e vocabulário específico mais aprofundadas para o
desempenho das suas actividades.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Conversação comercial em situações profissionais

Participação em reuniões com negociação

Reuniões, minutas e apresentações

Apresentação, recepção de clientes

Escrita comercial (relatórios, propostas e correspondência geral)

Reclamações e desculpas

Dar instruções, concordar e discordar de forma delicada

Linguagem internacional de negócios

Intenções e promessas, desejos e pesar

Comunicação telefónica com os clientes

PROTOCOLO E
ETIQUETA EMPRESARIAL
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Reforçar a Imagem Pessoal e a da Organização;

Analisar a importância da imagem individual para a imagem da Organização;

Aprender regras de cortesia e boas maneiras e comportamentos associados em contexto

Conhecer e aplicar as regras protocolares;

profissional, promovendo relações internas e externas.

Aplicar as regras de cortesia quando estabelece contactos em nome da organização;
Identificar algumas regras e procedimentos que contribuem para o sucesso de eventos
profissionais;
Conhecer as características e cuidados a ter na relação com a comunicação social;
Dominar as especificidades do protocolo internacional.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A ORGANIZAÇÃO, A IMAGEM E O PROTOCOLO

Conhecer as regras básicas para estabelecer um contacto eficaz: a

Intervir no planeamento e organização de conferências e

comunicação oral e a comunicação escrita

comunicados de imprensa

Reconhecer a importância do conceito de Imagem para a

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Organização

PROFISSIONAIS

Identificar as competências chave da função protocolar e o
campo de intervenção

Conhecer o conceito de evento

Analisar a importância da imagem pessoal para a imagem da

Identificar regras gerais para o planeamento e organização de

Organização: Marketing Individual

diferentes estilos de eventos

PROTOCOLO EMPRESARIAL VS. PROTOCOLO SOCIAL
Distinguir o conceito de Protocolo Empresarial do conceito de
Protocolo Social
Dominar as regras protocolares: as precedências estabelecidas na
lei e as precedências de cortesia
Saber como actuar em diferentes situações de acordo com as
regras protocolares
CONTACTOS EM NOME DA ORGANIZAÇÃO
Aplicar as regras de cortesia em situações profissionais: os
critérios de eficácia de actuação de carácter representativo

Reconhecer procedimentos e instrumentos adequados aos
diferentes tipos de eventos
Conhecer os cuidados a ter em alguns eventos específicos
RELAÇÃO EFICAZ COM A COMUNICAÇÃO SOCIAL
Conhecer a função de comunicação numa organização
Estabelecer contactos personalizados com os diferentes órgãos
de comunicação social
Elaborar e difundir comunicados: a imprensa escrita

AS ESPECIFICIDADES DO PROTOCOLO INTERNACIONAL
Identificar os principais requisitos de uma boa imagem
internacional
Conhecer as regras essenciais no âmbito da identidade cultural
dos diferentes interlocutores internacionais com quem se
relacionam
Identificar as diferenças protocolares de país para país
Organizar uma reunião internacional

SECRETARIADO
DE ALTA DIRECÇÃO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Aprender como adaptar-se às mudanças gerais, complexas e/ ou frequentes;

Assegurar com profissionalismo a diversidade das suas missões;

Compreender os modelos de gestão que contribuem para o êxito das organizações.

Reforçar competências chave na função de secretariado.
Utilizar métodos, técnicas e boas práticas de suporte à gestão.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A função de Secretariado nas suas dimensões técnica e

Preparação e seguimento de reuniões e viagens

Comportamentos que favoreçam o atendimento de excelência

Comunicação oral

Reflectir sobre as noções de Protocolo na função de atendimento

Eficácia na organização do trabalho e gestão do tempo

Telefonar com eficácia

Lidar com visitas inesperadas e/ ou inoportunas

Autodiagnosticar o seu TMR (Tarefas, Missões e Ritmo) de

Avaliar a importância do telefone/ email como instrumento de

trabalho.

relações públicas

Obter impacto na escrita profissional

Imagem profissional de qualidade no atendimento

Organizar a informação e gerir os documentos de arquivo

O perfil de comunicação ao telefone

psicológica
Situar o desempenho do secretariado a nível de missões, funções,
tarefas, instrumentos de trabalho e competências

Tomar notas e redigir a ata de uma reunião

MS
POWERPOINT
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Criar apresentações que incorporem som, imagem, vídeo, gráficos, animações diversas e

Editar e formatar diapositivos;

conteúdos provenientes de outras aplicações como o Excel ou o Word;

Aplicar estilos e temas de apresentações;

Possibilitar a edição colaborativa de apresentações, protecção e partilha de dados e sua

Utilizar e criar modelos de apresentações;

difusão através da Internet, bem como a utilização de uma apresentação como base de

Inserir ilustrações numa apresentação: imagens, SmartArt, formas, capturas de ecrã;

criação de um vídeo.

Criar álbuns de fotografias;
Incorporar som e vídeo;
Elaborar gráficos;
Utilizar e formatar tabelas;
Animar objectos da apresentação;
Aplicar efeitos de transição entre diapositivos;
Utilizar a vista de apresentador (em dois monitores);
Difusão da apresentação através da Web;
Edição colaborativa e comparação de versões;
Atalhos úteis.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Visão geral do Microsoft PowerPoint
Noções básicas sobre como bem comunicar através do Microsoft
PowerPoint

Formatar diapositivos

Rever Apresentação

Inserir ilustrações e objectos

Atalhos do PowerPoint

Como criar uma apresentação que informe, motive e inspire

Animação de diapositivos

Iniciação ao PowerPoint

Apresentação de diapositivos

WORD
INICIAÇÃO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Possibilitar a edição e formatação de texto, incorporação de imagens e outros objectos,

Formatar texto, parágrafos e páginas;

revisão e partilha de documentos, referenciação e citação, organização e impressão de

Recorrer a estilos de formatação;

ficheiros.

Utilizar e criar modelos de documentos;
Inserir ilustrações num documento: imagens, SmartArt, gráficos, formas, etc.;
Incorporar texto artístico e caixas de texto;
Incorporar equações matemáticas;
Elaborar gráficos;
Utilizar e formatar tabelas;
Utilizar as galerias de tabelas, gráficos, cabeçalhos e rodapés, folhas de rosto;
Criar referências de texto e índices automáticos;
Preparar documentos para impressão;
Preparar mailings e impressão em série;
Rever, proteger e partilhar documentos;
Atalhos úteis.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Visão Geral do Microsoft Word

Tabelas

Criar mailings e envelopes

Iniciação ao Word

Formatar documento e imprimir

Atalhos de teclado do Microsoft Word

Formatar Texto

Índices e referências

Inserir e formatar objectos

Rever um documento

EXCEL
INICIAÇÃO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Obter competências na utilização das funcionalidades de uma folha de cálculo para

Formatar e organizar dados;

resolver necessidades profissionais;

Gerir e formatar folhas de dados;

Utilizar as técnicas e ferramentas de cálculo do Microsoft Excel.

Elaborar gráficos;
Utilizar fórmulas de cálculo e funções incorporadas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Visão Geral do Microsoft Excel

Utilizar modelos de folhas de cálculo

Formatar um gráfico

Introdução

Formatar células

Fórmulas

Interface do Excel

Formatar folhas de cálculo e imprimir

Operadores usados nas fórmulas

Iniciação ao Excel

Criar gráficos

Funções incorporadas no Excel

GESTÃO DO TEMPO E
ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Pensar sobre o que é essencial, prioritário, ou urgente;

Controlar o seu tempo em vez de deixar o tempo controlá-lo a si;

Adquirir autonomia para ganhar controlo sobre o tempo;

Trabalhar de forma mais confortável e eficiente;

Tornar o trabalho mais agradável e eficiente;

Cooperar com outras pessoas que têm diferentes percepções do tempo (diferentes

Proporcionar um equilíbrio produtivo entre os diferentes tempos.

funções, países, faixas etárias, níveis académicos, etc.);
Melhorar a gestão do tempo das pessoas;
Melhorar o grau de eficiência;
Controlar o tempo e os níveis de stress;
Desenvolver competências transversais;
Utilizar ferramentas de comunicação e informação mais modernas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Gerir o seu tempo de forma estratégica

Focar-se no essencial, lidar com as prioridades e hierarquizar as
situações urgentes

Escolher o momento certo para potenciar a eficiência do esforço

Optimizar o rácio efeito/esforço para aumentar a eficiência

Alinhar as variáveis do tempo para encontrar os momentos certos

Passar de uma atitude reactiva para uma atitude proactiva

As vantagens ocultas de uma má gestão do tempo e como se
libertar delas

Manter o foco, mesmo perante condições adversas

Manter um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional
Trabalhar eficientemente num ambiente multicultural
Utilizar ferramentas de comunicação e informação modernas para
melhorar a organização e a antecipação
Métodos para ser mais organizado num universo que muda
rapidamente

GESTÃO DE TEMPO
COM OUTLOOK
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Trabalhar de forma eficiente com outras pessoas concluindo tarefas e produzindo

Utilizar técnicas e metodologias de planeamento de actividades e gestão do tempo

resultados surpreendentes através do Outlook.

utilizando o Outlook;
Fazer uma gestão mais eficaz dos seus contactos e comunicações por via electrónica.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

GESTÃO DO TEMPO E DA AGENDA

Edição, filtragem e arquivo de e-mails

Ligação a contas externas (webmail)

Criação e edição de tarefas

Gestão e arquivo de ficheiros anexos

PERSONALIZAÇÃO DE VISTAS, REGRAS E ALERTAS

Planeamento do calendário e compromissos

Regras de pesquisa, ordenamento e filtragem

A UTILIZAÇÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES EMPRESARIAIS

Agendas partilhadas

Criação e edição rápida de e-mails

Funcionalidades do Outlook para grupos de trabalho

Convites e respostas para compromissos

CORREIO ELECTRÓNICO – ENVIO AVANÇADO

Uso de Contactos e gestão de grupos

Enviar e receber mensagens com assinatura digital

Criação e edição rápida de compromissos, tarefas e contactos

E-mail Merge

O E-MAIL E A COMUNICAÇÃO EFICIENTE

Correio não solicitado (spam) – Gestão de cabeçalhos e regras

Gestão do conteúdo e da quantidade de informação

Microsoft Outlook Social Connector

CADEIA DE FORNECIMENTO
- SUPPLY CHAIN
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir conhecimentos de captação e retenção de clientes e mercados;

Compreender melhor o papel da gestão da Cadeia de Fornecimento na competitividade

Aumentar a eficiência da gestão de operações na rentabilidade das empresas.

das organizações;
Identificar formas de colaboração e alinhamento com os parceiros de negócio
(fornecedores, clientes e terceiros) que gerem valor;
Decidir os trade-offs mais adequados em termos de custos e de serviço a clientes;
Reconhecer o impacto de aspectos como a complexidade, flexibilidade, agilidade, etc,
nas Cadeias de Fornecimento.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA LOGÍSTICA E DO SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
AS MOTIVAÇÕES PARA UMA CRESCENTE INTEGRAÇÃO DA
SUPPLY CHAIN
ALINHAMENTO COM ESTRATÉGIAS DE COMPRAS/
PROCUREMENT, DE DISTRIBUIÇÃO E DE PRODUÇÃO
ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA SUPPLY CHAIN:
Tipo de enfoque
Organização e configuração

Estratégias de Postponement
Estratégias de posicionamento dos stocks
GESTÃO RELACIONAL DA SUPPLY CHAIN:
Estratégias de colaboração com fornecedores e clientes
Time compression
Integração e sincronização

IMPLICAÇÕES ORGANIZACIONAIS E ALINHAMENTO
DE INCENTIVOS
Exemplos de Cadeias de Abastecimento Sectoriais

GESTÃO
DE STOCKS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Maximizar os resultados da gestão dos stocks da sua organização.

Elaborar um diagnóstico de situação sobre stocks;
Definir uma política racional de gestão integrada de Armazéns e Stocks;
Simplificar as operações de stockagem com um enfoque nos resultados;
Controlar os custos associados aos stocks.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A importância económica do Aprovisionamento

Stock de segurança

Estudo estatístico de dados e previsão de stocks

Diagnóstico ao Armazém e aos Stocks

Quantidade económica de encomenda

Estudos de casos

Restrições financeiras de armazenagem e de fornecedores

Grupagem de encomendas a um fornecedor

Tipos e modelos de procura de gestão de stocks

Níveis de serviço para a disponibilidade de stock

GESTÃO
DE COMPRAS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Alinhar a política e as estratégias de compras em coerência com as estratégias da

Efectuar o próprio diagnóstico, analisando as diferentes funções a desenvolver nas compras;

empresa;

Definir uma organização em coerência com as boas práticas da função compras, maximizando

Maximizar os resultados da gestão das compras, pois é no comprar que se ganha

o benefício económico com as compras;

dinheiro.

Simplificar as operações de compras com um enfoque na maximização dos resultados;
Conseguir um clima de colaboração adequado com os fornecedores;
Elaborar e manter um “quadro de indicadores de gestão” das compras.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

A Função Compra/ A Compra e a Gestão de stocks
A função compra alinhada com as orientações políticas e
estratégicas da empresa
Matérias -Primas e Mercadorias/ Classificação e Codificação de
artigos
Da consulta à Compra/ Selecção e Avaliação de Fornecedores
Reaprovisionamento - Métodos e Técnicas

Plano Geral de Compras/ Poder negocial

Organizar a função tendo em conta as especificidades da
empresa

As entregas e os transportes

Posicionar-se face às evoluções do e-procurement

Performance e segmentação estratégica do Fornecedor

Indicadores/ Procedimentos

Vantagens concorrenciais do aprovisionamento
Técnicas de elaboração das estratégias de compras e análise
da criticidade

HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir competências básicas na área de HST que permitam o desempenho de

Enfatizar a importância da aplicação da legislação de Higiene e Segurança do Trabalho;

funções de prevenção e de protecção contra riscos profissionais, no âmbito das acções

Promover a Higiene e Segurança no Trabalho como factor de melhoria da qualidade de

consagradas na lei.

vida e de trabalho;
Fornecer bases fundamentais conducentes à identificação dos principais riscos
associados aos ambientes de trabalho;
Desenvolver comportamentos seguros no domínio da Segurança e Higiene do Trabalho;
Promover a aplicação dos princípios e práticas da Higiene e Segurança no Trabalho;
Promover a cultura de prevenção e segurança em termos de organização e
implementação de planos de emergência.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

ENQUADRAMENTO LEGAL
Noções de Legislação Laboral

Noções de toxicologia;
Metodologias e técnicas de avaliação e controlo da exposição aos
agentes químicos, físicos e biológicos

Sinalização de segurança
Desenvolvimento de Casos Práticos

Desenvolvimento de Casos Práticos

ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA

SEGURANÇA DO TRABALHO

Plano de emergência interno e medidas de autoprotecção

Obrigações dos empregadores e dos trabalhadores

Princípios e domínios da segurança do trabalho;

Equipa de segurança

Legislação de âmbito sectorial

Causas e consequências dos acidentes de trabalho;

Prevenção e actuação em caso de emergência

Legislação aplicável ao licenciamento industrial

Avaliação e controlo de riscos profissionais;

Equipamentos de combate, de evacuação e de primeiros socorros

CONCEITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE

Instrumentos de detecção e de medição no domínio da

DO TRABALHO

segurança

Definição de segurança, higiene e saúde do trabalho

Desenvolvimento de Casos Práticos

Quadro normativo da prevenção de riscos laborais
Organização e funcionamento dos serviços de segurança, higiene
e saúde no trabalho

Definição de acidente de trabalho e doença profissional

CONTROLO E PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS

Definição de perigo, risco, acto inseguro e condição perigosa

Princípios gerais da prevenção;

Definição de protecção, protecção colectiva e protecção
individual e prevenção
HIGIENE NO TRABALHO
Princípios e domínios da higiene no trabalho;

Medidas de prevenção e de protecção individual e colectiva;
Equipamentos de protecção individual e respectivos critérios de
selecção;
Critérios de utilização, manutenção e conservação dos
equipamentos de protecção individual;

CONTABILIDADE PARA
NÃO CONTABILISTAS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir noções básicas de contabilidade;

Utilizar a linguagem contabilística;

Conhecer os principais conceitos no âmbito da contabilidade;

Analisar documentos e operações contabilísticas;

Conhecer as obrigações em matéria de contabilidade.

Apresentar e analisar as principais rubricas do Balanço;
Ler uma Conta de Resultados e um Balanço em Contabilidade Geral da Empresa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Definir Património e distinguir os elementos que o compõem

Analisar a formação do resultado

Ter prática do registo e classificação das operações

O circuito contabilístico de apoio à Gestão

Os termos contabilísticos

Elaboração da Demonstração de Resultados e do Balanço

Compreender a importância da Contabilidade

Contabilizar operações simples de compras e vendas

Construção do Balanço e da Demonstração de Resultados

Dominar a noção de património

Contabilizar os gastos com o pessoal

Análise da Informação Contabilística

Prever as incidências de um facto económico

Interpretar um balanço

Prever as incidências de um facto financeiro

Interpretar a demonstração de resultados

FINANÇAS PARA
NÃO FINANCEIROS
OBJECTIVOS GERAIS

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer o procedimento de acompanhamento orçamental, desde a recolha à

Ler e interpretar os principais mapas financeiros;

organização dos dados e da elaboração dos indicadores ao reporting mensal;

Identificar os principais instrumentos de financiamento das empresas e o seu impacto

Dominar o vocabulário, os princípios e os instrumentos financeiros.

na gestão global.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTABILIDADE

ANÁLISE FINANCEIRA

O FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS

A Contabilidade como Sistema de Informação

Introdução à Gestão/Análise Financeira

Introdução ao financiamento das empresas

Fluxos económicos e fluxos financeiros

Introdução à Contabilidade

Financiamento a médio e longo prazo

A Fiscalidade e a Gestão Financeira

Financiamento de curto prazo

Como interpretar um Balanço e uma Demonstração dos
Resultados
Contas de Balanço: Disponibilidades, Terceiros, Existências,
Imobilizado e Capital Próprio
Contas de Resultados: Custos e perdas, Proveitos e ganhos,
Resultados

Diagnóstico Financeiro
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