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4º Trimestre
2018

Formação Técnica e Tecnológica

Enquadramento
Difundir conhecimentos básicos de 

primeiros socorros, devendo o 

formando no final da ação de 

formação ser capaz de iden�ficar 

situações e executar as técnicas 

simples de primeiros socorros 

adequadas, que visem a 

estabilização da situação de uma 

ví�ma de acidente ou doença 

súbita até à chegada dos meios de 

socorro.

Conteúdo
1. Sistema Integrado de Emergência Médica

2. O Plano de ação do socorrista

3. Caixa de Primeiros Socorros

4. Suporte Básico de Vida - Adulto

5. Desobstrução da via aérea- Adulto

6. Atuação diferenciada:

· Queimadura

· Alteração do estado de consciência

· Hemorragias

· Hipoglicémia

· Convulsões

· Envenenamentos

· Reação Alérgica

· Efeitos do ambiente

· Trauma�smos

· Acidente Vascular Cerebral

· Enfarte Agudo do Miocárdio

Duração
8 horas

Des�natários
Todos os indivíduos que se 
interessem pelo tema.

Obje�vos
· Saber realizar uma chamada com carácter 

urgente correctamente 

· Saber iden�ficar uma asfixia e atuar de 

forma correta.

· Saber iden�ficar um estado de choque.

· Saber iden�ficar �pos de feridas e 

queimaduras – atuar de forma correta

Principais vantagens
· Compreender como é organizado e 

coordenado o Sistema Integrado de 

Emergência Médica.

· Conhecer os dados a comunicar por via 

telefónica ao Centro de Orientação e 

Distribuição de Situações Urgentes.

· Garan�r a perfusão sanguínea de tecidos 

de forma segura a uma ví�ma em paragem 

cardíaca (enquanto não chegam meios e 

profissionais especializados).
com curso de

formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T
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4º Trimestre
2018

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Enquadramento
A adoção de um sistema de gestão 

da qualidade é uma decisão 

estratégica para a organização 

possibilitando a melhoria do 

desempenho de forma 

sustentável. A norma internacional 

NP EN ISO 9001 pode ser u�lizada 

para: Avaliar a ap�dão para ir ao 

encontro dos requisitos do cliente, 

aos requisitos da própria 

organização. Obter confiança nos 

seus fornecedores e obter a 

sa�sfação dos clientes e tratar de 

riscos e oportunidades.

Conteúdo
1. Princípios de Gestão da Qualidade:

·  Conceitos da Organização

· Focalização no Cliente

· Liderança

· Comprome�mento

· Melhoria

· Evidências

2. Abordagens por processos:

· Diagrama de Processos

· Ciclo PDCA

· Gestão de Risco

3. Requisitos norma�vos: 

· Conceito da Organização

· Liderança

· Planeamento

· Suporte

· Operacionalização

· Avaliação de Desempenho

· Melhoria

4. Estratégias de Implementação do SGQ:

· Planeamento

· Suporte Documental

Duração
16 horas

Des�natários
Técnicos e Quadros de 
organizações, outros a quem o 
tema suscite interesse.

Obje�vos
· Interpretar os requisitos do referencial 

norma�vo NP EN ISO 9001:2015, 

iden�ficando uma metodologia de 

implementação do Sistema de Gestão da 

Qualidade.

· Saber implementar os requisitos do 

sistema de gestão da qualidade na 

Organização.
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4º Trimestre
2018

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Enquadramento
A prospeção é essencial para a 

construção de uma carteira de 

clientes, fornecedores e parceiros, 

bem como para um conhecimento 

realista do mercado. Atualmente, 

face à economia global, a 

prospeção permanente é fator 

crí�co para a sobrevivência e 

evolução das empresas.

Conteúdo
1. O mercado e a prospeção

· Fundamentos estratégicos para 

aumentar vendas

2. Enquadramento e importância da 

prospeção

· Pontos de vista internos da prospeção

· Variantes consoante as necessidades da 

empresa

3. Análise preliminar de potenciais clientes

· Públicos-alvo

· Segmentação

· Definição dos alvos consoante a 

realidade da empresa

4. Formas de prospeção

· Prospeção de mercado

· Prospeção de clientes

5. Fidelização de clientes

6. Preparar a prospeção (ambiente real ou 

case-study)

7. Implementação (ambiente real ou case-

study)

8. Sa�sfação do cliente

Duração
20 horas

Des�natários
Gestores de empresas e gestores 
de marke�ng de empresas 
equacionando internacionalizar ou 
em processo de 
internacionalização/ exploração de 
mercados estrangeiros.Técnicos 
comerciais relacionados com 
operações internacionais.

Obje�vos
· Promover a aquisição, atualização e o 

aperfeiçoamento de competências, 

transferíveis para a sua prá�ca;

· Dotar os par�cipantes de técnicas de 

estudo e leitura dos mercados e do seu 

comportamento;

· Dotar os par�cipantes de técnicas de busca 

a�va e eficiente de clientes, tendo em 

conta os seus produtos ou serviços e os 

seus obje�vos de internacionalização.

Principais vantagens
· Adequação dos mercados à realidade da 

empresa, dos seus produtos e dos seus 

serviços;

· Minimização do risco

· Minimização da perda de tempo e dinheiro

· Base sólida de possível internacionalização 

futura
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4º Trimestre
2018

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Enquadramento
O Regulamento Geral de Proteção 

de Dados foi aprovado pela União 

Europeia, introduzindo um novo 

regime em matéria de proteção de 

dados pessoais. Foi criado para 

proteger o cidadão face ao 

tratamento de dados pessoais em 

larga escala por grandes empresas 

e serviços da sociedade de 

informação. Para além do reforço 

da proteção jurídica dos direitos 

dos �tulares dos dados, o RGPD 

define novas regras e 

procedimentos do ponto de vista 

tecnológico.

Conteúdo
1. Proteção de dados na ordem jurídica 

portuguesa

2. O que há de novo na Proteção de Dados?

3. Do que trata o RGPD?

4. Novas regras introduzidas pelo RGPD

5. A quem e quando se aplica o RGPD

6. Conceitos

7. Aplicação

8. Intervenientes

9. Tratamento de dados

10. Direitos dos par�culares e dos �tulares 

dos dados

11. Principais alterações introduzidas pelo 

RGPD

12. Principais desafios para as ins�tuições

13. Avaliação de impacto

14. Violações de segurança

15. Regime sancionatório

16. Implementação

17. O que fazer?

Duração
8 horas

Des�natários
Este curso des�na-se a qualquer 
indivíduo que contacte e/ou trate 
dados pessoais, nas suas 
atribuições profissionais.

Obje�vos
· Habilitar os par�cipantes com os 

conhecimentos necessários para o 

tratamento de dados pessoais, no âmb�o 

do novo regime legal.
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4º Trimestre
2018

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Enquadramento
Os sistemas de avaliação de 

desempenho têm como obje�vo 

alinhar os comportamentos dos 

colaboradores com a missão e 

valores da empresa, servindo de 

ferramenta que potencia a 

mo�vação dos mesmos. Conhecer 

os diversos sistemas de avaliação 

de desempenho permite à 

empresa aproximar os recursos 

humanos do modelo de gestão.

Conteúdo
1. Os sistemas de avaliação de desempenho

2. Principais sistemas de avaliação

· GPO - Gestão Por Obje�vos

· BSC - Balance Score Card

· Gestão de competências

· Sistemas de desempenho e algumas 

abordagens

· Sistemas mistos

· Avaliação/ Feedback 360º

3. Vantagens e desvantagens de cada sistema

 4. Ferramenta de gestão das pessoas na 

empresa

· Alinhar o desempenho individual com a 

estratégia para produzir resultados

· Definir os critérios e medidas de 

avaliação

· Definir a visão e a missão da empresa 

com os recursos humanos

5. As fases da avaliação e o acompanhamento

· Planear, acompanhar, avaliar

· Pontos-chave e fatores crí�cos de 

sucesso

Duração
24 horas

Des�natários
· Gestores
· Diretores
· Chefias
· Técnicos de recursos humanos
· Avaliadores

6. Os planos individuais de melhoria

· Os hiatos de competências

· O relatório de gestão

7. Ferramenta de desenvolvimento e de 

mo�vação dos colaboradores

· A gestão do desempenho

· Coaching e feedback

· Melhoria con�nua

· Reconhecer e compensar

Obje�vos
· Iden�ficar as vantagens, limites e modos 

de funcionamento dos principais Sistemas 

de Avaliação de Desempenho;

· U�lizar os Sistemas de Avaliação de 

Desempenho para alinhar os 

comportamentos dos colaboradores com a 

missão e valores da empresa;

· Potenciar a u�lização dos Sistemas de 

Avaliação de Desempenho para 

desenvolver e mo�var os colaboradores.
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4º Trimestre
2018

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Enquadramento
O Curso de Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores tem por 

obje�vo fornecer um conjunto de 

competências pedagógicas 

indispensáveis para o exercício da 

a�vidade de formador.

Conteúdo
1. Formador: Sistema, Contextos e Perfil

(10 horas)

2. Simulação Pedagógica Inicial

(10 horas)

3. Comunicação e Dinamização de Grupos em 

formação

(10 horas)

4. Metodologias e Estratégias Pedagógicas 

(10 horas)

5. Operacionalização da Formação: do plano 

à ação

(10 horas)

6. Recursos Didá�cos e Mul�média

(10 horas)

7. Plataformas Colabora�vas e de 

Aprendizagem

(10 horas)

8. Avaliação da Formação e das 

Aprendizagens

(10 horas)

9. Simulação Pedagógica Final

(10 horas)

Duração
90 horas

Des�natários
O Curso de Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores é 
especialmente desenhado para 
quem pretenda obter o Cer�ficado 
de Competências Pedagógicas 
(CCP) para exercer a a�vidade de 
formador. Preferencialmente, 
devem aceder à formação 
pedagógica inicial de formadores 
os candidatos com qualificação de 
nível superior. Não obstante, a 
habilitação mínima de acesso 
corresponde ao 9º ano de 
escolaridade.

· Promover a aquisição, atualização e o 

aperfeiçoamento de competências, 

transferíveis para a sua prá�ca. Estas 

Competências situam-se ao nível da 

animação da formação e, também, no 

sen�do alargado da sua função:

· Na conceção e elaboração de 

programas de formação e de materiais 

pedagógicos;

·  Na gestão e coordenação de formação;

· No campo da inves�gação e da 

experimentação de novas abordagens e 

metodologias aplicadas a públicos e 

contextos diversificados, em várias 

modalidades de formação.

Principais vantagens
· Curso Cer�ficado Final (Portaria n.º 

474/2010, 8 de julho);

· Curso autorizado pelo IEFP; Plataforma 

SIGO, do Ministério da Educação;

· Torne-se um formador profissional;

· Potencie a sua empregabilidade

Obje�vos
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01.

02.1.

Estrutura

02.2.

Grandes áreas forma�vas  - técnica e tecnológica

03.

Grandes áreas forma�vas  - comportamental e organizacional

Serviços de formação

04.
Programa SmartXperia

// ALWAYS BY YOUR SIDE

a c a d e m y
ECN CONSULTING



01.

ECN Global

Formação

Internacionalização

Gestão de marke�ng
e comunicação

Gestão da qualidade

Apoio ao inves�mento

Academy Consul�ng

Recursos humanos

Gestão ambiental

A  desenvolve ECN Consul�ng

formação e consultoria, 

assentes num modelo de 

negócio escalável e repe�vel, 

orientado para projetos 

empreendedores, apostando 

na valorização dos recursos 

humanos, na qualidade 

técnica, no profissionalismo  

e no valor dos seus 

colaboradores e parceiros.



02.1.

A  é en�dade ECN Consul�ng

formadora cer�ficada pela 

DGERT e en�dade com curso 

de formação pedagógica 

homologado/ reconhecido 

pelo IEFP.

ECN
Academy

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Formação de professores
e formadores de áreas
tecnológicas

Informá�ca na ó�ca
do u�lizador

Hotelaria e restauração

Tecnologia de proteção
do ambiente

Segurança e higiene
no trabalho

Grandes áreas forma�vas
Técnica e tecnológica



academy@ecn.pt
+ Info:

2018

Microso� Excel - Macros; VBA

Microso� Word - Avançado

Microso� Excel - Funções de repor�ng e análise de suporte à decisão

Quantum GIS - Inicial

Quantum GIS - Avançado

Informá�ca
(na ó�ca do u�lizador)

Técnica
e tecnológica

mailto:academy@ecn.pt
mailto:academy@ecn.pt


Eficiência energé�ca - Processos de avaliação e monitorização

Qualificação de auditores do ambiente internos - ISO 14001: 2015

Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental - ISO 14001: 2015

Gestão ambiental e energias renováveis

2018

Técnica
e tecnológica

Tecnologias de
proteção ambiental

academy@ecn.pt
+ Info:

mailto:academy@ecn.pt
mailto:academy@ecn.pt


Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança - OHSAS 18001

Qualificação de auditores internos da segurança - OHSAS 18001

Plano de evacuação e segurança em situações de emergência

Prevenção de riscos e segurança

Segurança em espaços confinados

Movimentação manual de cargas

Primeiros socorros

Higiene e segurança no trabalho

2018

Técnica
e tecnológica

Higiene e Segurança
no Trabalho

academy@ecn.pt
+ Info:
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02.2.

Grandes áreas forma�vasECN
Academy

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

Desenvolvimento pessoal

Enquadramento na
organização/ empresa

Comportamental e organizacional

Formação Pedagógica
Inicial de Formadores



Coaching e gestão de equipas

Coaching para gestores

Marke�ng pessoal - Reforçar a imagem, 
relacionamentos e desempenho

Gestão de conflitos

Trabalho em equipa

A�tude comercial

Como conduzir reuniões

Liderança e produ�vidade

Gestão do tempo

Gestão do stresse

Como desenvolver o carisma, a influência
e o impacto pessoal na organização

Introdução ao desenvolvimento pessoal

Psicologia do tempo

Formação Pedagógica Inicial de Formadores

Desenvolvimento pessoal

2018

Comportamental
e organizacional

Workshops

· Introdução ao coaching

· Mindset - A�tude mental de sucesso

· Fluir sem medo - Estado de fluxo

· Conhece as tuas forças

· Mestres do tempo

· Introdução à psicologia posi�va

· Resiliência - Crenças, padrões e enviesamentos

· Op�mologia - A ciência do o�mismo

· Contrassenso - A arte de ser do contra

· Perguntas poderosas - Como formular as 
perguntas certas

· Técnicas de comunicação

academy@ecn.pt
+ Info:
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Implementação de Sistemas de Getsão da Qualidade - ISO 9001: 2015

Qualificação de auditores internos da qualidade - ISO 9001: 2015

Estratégia e marke�ng mix para mercados externos

Recrutamento e execu�ve search

Responsabilidade Social -  SA 8000

Processos de internacionalização de empresas e produtos

Técnicas de venda

Due diligence no processo de aquisições internacionais

Sistemas de avaliação de desempenho

Enquadramento do regulamento geral de proteção de dados

Enquadramento
na organização

2018

Comportamental
e organizacional

Poka-Yoke

academy@ecn.pt
+ Info:

mailto:academy@ecn.pt
mailto:academy@ecn.pt


03.

Serviços
de formação

Dentro das grandes áreas 

forma�vas, a  ECN Consul�ng

presta um serviço completo 

ao cliente, qualquer que seja 

a sua natureza.

ECN
Academy

Diagnós�co e avaliação de necessidades

de formação

Conceção de programas forma�vos por

medida

Formação do Catálogo Nacional de

Qualificações

Implementação de ações de formação

em empresas

Gestão da formação

Processos de candidatura à medida

"Cheque Formação"

Implementação de ações de formação

modulares

com curso de
formação pedagógica
homologado/reconhecido
pelo IEFP

En idade

FORMADORA
ENTIDADED

G
E
R
T

a c a d e m y
ECN CONSULTING



04.

Programa
SmartXperia

Desafie a sua equipa
em ambientes improváveis

SmartXperia é um programa avançado de formação que 

obje�va o aumento da eficiência, da produ�vidade e da 

felicidade de organizações e seus colaboradores, combinando 

as mais recentes tendências em RH e a capacidade turís�ca de 

Portugal.

martxperiaSyour best learning & fun experience

S

your best
learning & fun
experience

http://www.smartxperia.pt


1

04.

Programa
SmartXperia

‘Desconstrua’
a equipa.

2‘Reposicione’
as ‘peças’ no
local certo!

O conceito consiste em 

desenvolver ações integradas de 

team building em ambientes 

improváveis, integrando, 

desenvolvendo e obedecendo aos 

obje�vos da organização, 

incrementando o compromisso, a 

felicidade e a produ�vidade.

‘Tire as equipas do sério’ e 

proponha desafios 

desconcertantes. Os resultados 

podem ser inesperados e muito 

posi�vos.

SmartXperia des�na-se aos 

mercados nacional e internacional, 

podendo ser integralmente 

customizado.S

your best
learning & fun
experience

http://www.smartxperia.pt
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