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A MDA FCI procura, através de serviços integrados de consultoria e 
formação profissional, facilitar o acesso ao conhecimento com vista 
à criação de condições para uma boa empregabilidade e para o 
desenvolvimento sustentado das empresas e organizações. 

 

A formação modular certificada permite atualizar e aperfeiçoar os 
conhecimentos população, bem como elevar os seus níveis de 
habilitação escolar e profissional. 

 

O presente plano de formação foi desenhado para pessoas com 
idade igual ou superior a 18 anos, inseridas no mercado de 
trabalho, com necessidade de atualização de competências. 
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PERCURSOS FORMATIVOS DE NIVEL II  
 LÍNGUA INGLESA 6 
 LÍNGUA ESPANHOLA 7 
 MANDARIM 8 
 COMPETÊNCIAS SOCIO PROFISSIONAIS 9 
 LOCAIS DE TRABALHO SEGUROS 10 
 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 11 
 LITERACIA FINANCEIRA E FINANÇAS PESSOAIS 12 
 APOIO À COMUNIDADE 13 
 CIDADANIA DIGITAL 14 
PERCURSOS FORMATIVOS DE NÍVEL IV  
 CIDADANIA DIGITAL 14 
 SECRETARIADO E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 15 
 LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPAS 16 
 ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA QUALIDADE 17 
 VINHOS - SELEÇÃO E SERVIÇO HOTELEIRO 18 
 COMÉRCIO DIGITAL 19 
 EDIÇÃO DE IMAGEM, FOTOGRAFIA E VÍDEO 20 
 ESPECIALIZAÇÃO EM EXCEL 21 
 DESTINATÁRIOS E BENEFÍCIOS  22 
 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 23 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS 

 
Objetivos Destinatários 
• Utilizar a língua inglesa como instrumento de 

comunicação de forma autónoma. 
 
• Proporcionar uma ferramenta complementar que 

seja uma mais-valia a nível profissional que permita 
ao profissional o acesso a um leque mais amplo de 
oportunidades laborais. 
 

• Poder comunicar nos diversos âmbitos 
profissionais (administrativo e comercial) com 
recurso às ferramentas proporcionadas nos 
diferentes níveis e cujo fim visam um 
desenvolvimento adaptado e adequado às 
situações profissionais específicas. 

• Trabalhadores em geral, tendo como habilitações 
mínimas o 4.º ano de escolaridade, que pretendam 
adquirir conhecimentos de língua inglesa para o 
exercício da sua atividade profissional. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade 

Estrutura do Curso  
Inglês Elementar N UFCD Duração 
1. Língua Inglesa - Logística 2 0402 25 
2. Língua Inglesa - Distribuição 2 8995 25 
Inglês Intermédio 
1. Língua Inglesa - Informação Turística da Região 2 8218 25 
2. Língua inglesa – serviço de restaurante/bar 2 8261 25 
3. Língua inglesa - Manutenção Hoteleira 2 3426 50 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS

 
Objetivos Destinatários 
• Utilizar a língua espanhola como instrumento de 

comunicação de forma autónoma. 
 
• Proporcionar uma ferramenta complementar que 

seja uma mais-valia a nível profissional que permita 
ao profissional o acesso a um leque mais amplo de 
oportunidades laborais. 

 
• Poder comunicar nos diversos âmbitos 

profissionais (administrativo e comercial) com 
recurso às ferramentas proporcionadas nos 
diferentes níveis e cujo fim visam um 
desenvolvimento adaptado e adequado às 
situações profissionais específicas. 
 

• Trabalhadores em geral, tendo como habilitações 
mínimas o 4.º ano de escolaridade, que pretendam 
adquirir conhecimentos de língua espanhola para o 
exercício da sua atividade profissional. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade 

Estrutura do Curso  

 Espanhol Elementar N UFCD Duração 

 1. Língua Espanhola - Comunicação Administrativa 2 6231 50 

 2. Língua Espanhola - Logística 2 8520 25 

 Espanhol Intermédio 

 1. Língua Espanhola - Informação Turística da Região 2 8222 25 

 2. Língua Espanhola - serviço de restaurante/bar 2 8275 25 
 3. Língua Espanhola - Manutenção Hoteleira 2 6930 50 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS 

 
Objetivos Destinatários 
• Utilizar a língua chinesa (mandarim) como 

instrumento de comunicação de forma autónoma. 
 

• Proporcionar uma ferramenta complementar que 
seja uma mais-valia a nível profissional que permita 
ao profissional o acesso a um leque mais amplo de 
oportunidades laborais. 

 
• Poder comunicar nos diversos âmbitos 

profissionais (administrativo e comercial) com 
recurso às ferramentas proporcionadas nos 
diferentes níveis e cujo fim visam um 
desenvolvimento adaptado e adequado às 
situações profissionais específicas. 

• Trabalhadores em geral, tendo como habilitações 
mínimas o 4.º ano de escolaridade, que pretendam 
adquirir conhecimentos de língua chinesa 
(mandarim) para o exercício da sua atividade 
profissional. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade 

Estrutura do Curso  

 Mandarim - Elementar N UFCD Duração 

 1. Língua chinesa - informação turística da região 2 8227 25 

 2. Língua chinesa - serviço de restaurante/bar 2 8280 25 

 Mandarim - Intermédio    

 1. Língua chinesa – serviço de cozinha 2 8256 25 

 2. Língua chinesa – serviço de rouparia - lavandaria 2 8736 25 
 3. Língua chinesa – manutenção hoteleira 2 8738 50 



 

9 

PERCURSO FORMATIVO | 100 horas 

 

Objetivos Destinatários 
• Compreender a importância do funcionamento das 

equipas de trabalho para os resultados das 
organizações; 

 
• Desenvolver uma comunicação eficaz no respeito 

por si e pelos outros, adquirindo técnicas que 
permitam a condução das negociações necessárias 
à resolução de situações de conflito; 

 
• Desenvolver capacidades de gestão de conflitos e 

de assertividade necessários ao equilíbrio das 
relações interpessoais; 

 
• Utilizar técnicas eficazes ao controlo de diversos 

fatores de stress, designadamente o tempo. 
 

• Profissionais em geral de qualquer área, com 
necessidade de desenvolver competências 
transversais tendo em vista a melhoria das relações 
profissionais. 

 
 
Habilitações de Acesso 

• 4.º ano de escolaridade 

Estrutura do Curso 

 Módulos UFCD Duração 

 1. Comunicação interpessoal - comunicação assertiva 0350 50 

 2. Organização Pessoal e Gestão de Tempo 0404 25 
 3. Gestão do Stress do Profissional 7229 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS 

 

Objetivos Destinatários 
• Identificar a legislação de referência no tema da 

segurança e saúde no trabalho. 
• Identificar os fatores de risco físicos, químicos e 

biológicos presentes nos componentes 
materiais de trabalho. 

• Compreender o conceito de risco psicossocial e 
identificar este tipo de risco no local de 
trabalho. 

• Compreender a cultura de segurança. 
• Formular e executar estratégias de promoção e 

melhoria da segurança e saúde no trabalho. 
 

• Trabalhadores de qualquer área, com necessidade 
de aquisição de conhecimentos na área da 
prevenção de riscos e do aumento da segurança no 
local de trabalho. 

 
 
Habilitações de Acesso 

• 4.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 
Módulos N UFCD Duração 

 
1. Ambiente e SHST - conceitos básicos 2 0349 25 

 
2. SST - Situações Epidémicas e Pandémicas 2 10746 25 

 
3. Prevenção e Combate a Incêndios 2 4798 25 

 
4. Ergonomia e Movimentação de Cargas 2 8986 25 

 
5. Primeiros Socorros 2 3564 25 

 
6. Teletrabalho 2 10759 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 100 HORAS 

 

Objetivos Destinatários 
• Capacitar para o aparecimento de novos projetos 

empresariais; 
• Aplicar instrumentos de validação e análise de 

modelos de negócio 
• Elaborar um pequeno estudo de viabilidade de 

ideias de negócio 
• Apreender os principais conceitos de finanças 

para “não-financeiros” 
• Definir e elaborar um plano de negócio 
• Apreender os conceitos da área jurídico-fiscal, 

úteis à criação duma empresa 
• Identificar os principais incentivos e apoios que 

existem para as micro e PMEs 

• Este Percurso Formativo destina-se a todos os 
profissionais (gestores ou não) que possuam perfil 
empreendedor ou queiram colocar uma ideia de 
negócio na prática. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 9.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 Módulos N UFCD Duração 

 1. Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/ desenvolvimento 2 7852 25 
 2. Ideias e oportunidades de negócio 2 7853 50 
 3. Plano de negócio – criação de micronegócios 2 7854 25 
 Workshop - Incentivos às PMEs // PT 2020 // PT 2030 (facultativo) 
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PERCURSO FORMATIVO | 125 HORAS 

 

Enquadramento Objetivos 
• Os cidadãos, enquanto consumidores, são 

regularmente confrontados com a tomada de 
decisões sobre finanças pessoais. Nos últimos 
anos, estas decisões tornaram-se 
progressivamente mais difíceis devido ao 
aumento da complexidade e diversidade dos 
produtos e serviços financeiros, ao mesmo 
tempo que o acesso a estes produtos é cada vez 
mais generalizado. Face a esta realidade, é 
importante que os consumidores adquiram 
conhecimentos e desenvolvam capacidades de 
natureza económica e financeira que lhes 
permitam fazer as opções mais corretas. 

• Compreender a limitação de recursos 
financeiros; 

• Identificar rendimentos e despesas e, com base 
nessa informação, fazer escolhas; 

• Compreender produtos e serviços financeiros 
básicos; 

• Compreender a importância da poupança; 
• Compreender os conceitos de crédito, de dívida 

e de taxa de esforço. 

Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade (1.º ciclo do Ensino Básico) 

Estrutura do Curso 
 Módulos UFCD Duração 

 1. Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar 9820 25 

 2. Produtos Financeiros Básicos 9821 50 

 3. Poupança – conceitos básicos 9822 25 

 4. Crédito e endividamento 9823 25 
Em conformidade com as orientações do Plano Nacional de Formação Financeira 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS 

 

Enquadramento Objetivos 
• O Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade é 

o profissional que realiza/presta de forma 
autónoma, ou sob a orientação de um técnico 
especializado, cuidados humanos e de saúde 
básicos a utentes e/ou clientes em condição de 
debilidade, em contexto domiciliário, institucional 
ou no âmbito da prestação de cuidados pessoais 
e à comunidade enquadrados em serviços de 
apoio social, tendo em conta as indicações 
técnicas e os princípios éticos e deontológicos. A 
qualidade dos seus serviços, especificamente de 
orientação e apoio à família e à comunidade, só é 
assegurada se for detentor de competências 
específicas na área de intervenção e trabalho 
social. 

• O presente curso visa fornecer conhecimentos 
tendo em vista apoiar diretamente indivíduos no 
domicílio ou em contexto institucional, 
nomeadamente idosos, de acordo com as 
indicações da equipa técnica e os princípios 
deontológicos de atuação. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade (1.º ciclo do Ensino Básico) 

Estrutura do Curso 
 

Módulos UFCD Duração 

 
1. Deontologia e Ética Profissional 3539 25 

 
2. Velhice - Ciclo Vital e Aspetos Sociais 3536 50 

 
3. Animação e Lazer 3534 50 

 
4. Primeiros Socorros 3564 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 200 HORAS 

 
Objetivos Destinatários 

• Dotar os participantes das competências 
digitais imprescindíveis ao exercício da sua 
Cidadania e igualmente para o exercício da sua 
atividade profissional. 

• Combater a exclusão digital e promover uma 
participação cívica  

• Utilizarem a Internet como um meio 
privilegiado de acesso à informação e de 
participação na sociedade 

• Utilizarem aplicações específicas de 
comunicação digital e de produtividade 

• Nível I: Profissionais em geral de qualquer área, 
com reduzidos conhecimentos na área digital 

• Nível II: Profissionais em geral, detentores do 9.º 
ano de escolaridade e de conhecimentos básicos 
de informática. 

 
Habilitações de Acesso 
• 4.º ano de escolaridade (nível I) 
• 9.º ano de escolaridade (nível II) 

Estrutura do Curso  
Nível I N UFCD Duração 

 
1. Literacia Digital - Iniciação 2 10526 25 

 
2. Informática - Noções Básicas 2 7846 50 

 
3. Internet - Navegação 2 0767 25 

 4. Teletrabalho 2 10759 25 
Nível II N UFCD Duração 

 
1. Proteção de Dados Pessoais 4 10672 25 

 
2. Meios de Comunicação Digital 4 9216 25 

 
3. Aplicações Informáticas na Ótica do Utilizador 4 7847 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 175 HORAS 

 

Objetivos Destinatários 
• Implementar ferramentas de apoio e às chefias 

das diferentes áreas de gestão e impulsionar a 
sua carreira e realização profissional, 
mobilizando competências relacionadas com a 
ética, a comunicação institucional, a informática, 
a organização de eventos, a língua inglesa e 
permitindo que haja uma melhoria no 
desempenho da comunicação interna e externa e 
na gestão de processos internos. 

• Profissionais associados às tarefas de apoio à 
gestão, administrativas e de secretariado que, no 
âmbito da sua formação contínua, pretendam 
aperfeiçoar os seus conhecimentos. 

 
 

Habilitações de Acesso 
• 9.º ano de escolaridade. 

 

Módulos UFCD Duração 
Empresa - Estrutura Organizacional 7825 25 
Aplicações Informáticas na Ótica do Utilizador 7847 25 
Organização Pessoal e Gestão de Tempo 0404 25 
Língua Inglesa - Atendimento* 0354 50 
Comunicação Institucional - Imagem, Marca e Estratégia da Empresa 5441 25 
RGPD - Introdução à Proteção de Dados Pessoais 10672 25 
* Ou 0456 Língua Inglesa - Diagnóstico do Espaço e Análise do Produto (50 horas) 
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PERCURSO FORMATIVO | 125 HORAS  

 
Objetivos Destinatários 

• Potenciar as competências necessárias ao 
desenvolvimento das equipas e dos grupos 
com que trabalham, otimizando os resultados 
preconizados; 

 
• Promover competências de Coaching, 

facilitadoras do planeamento, da definição de 
objetivos e da concretização das metas 
pessoais e profissionais; 

 
• Compreender o que é a Inteligência Emocional 

e porque razão ela é importante para o seu 
sucesso pessoal e profissional 

• Este percurso formativo destina-se aos 
formandos que pretendam adquirir ou 
desenvolver competências de liderança e de 
desenvolvimento de equipas e de grupos.  

 
 
Habilitações de Acesso 

• 9.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 Módulos Nível UFCD Horas 

 
1. Gerir grupos com Inteligência Emocional 4 9208 25 

 
2. Gestão do Tempo e Organização do Trabalho 4 0382 25 

 3. Qualidade e Satisfação 4 0431 25 
 3. Liderança e motivação de equipas* 4 5436 50 

*ou 7844 Gestão de Equipas (25horas) 
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PERCURSO FORMATIVO | 175 HORAS 

 
Objetivos Destinatários 
• Capacitar os trabalhadores e dirigentes de 

Empresas e Instituições para a excelência na 
execução do serviço, para o desenvolvendo de 
estratégias que reforcem a segurança que o 
cliente/utente revê na relação que estabelece 
com a empresa/instituição. Com este percurso 
formativo estamos a desenvolver condições para 
a melhoria do desempenho organizacional. 

• Este Percurso Formativo destina-se a dirigentes 
em cargos de direção superior, dirigentes em 
cargos de direção intermédia, responsáveis por 
qualidade e técnicos superiores. 

 
Habilitações de Acesso 

• 9.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 Módulos Nível UFCD Horas 

 
1. Noções e Normas da Qualidade 2 1122 25 

 
2. Metodologias Implementação SGQ 4 0717 25 

 3. Gestão da Qualidade - Área Alimentar 4 0737 25 
 4. Controlo de Qualidade - Ambiente 4 0861 25 
 3. Ferramentas da Qualidade 4 5159 50 
 3. Auditorias ao Sistema de Qualidade 4 0729 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 75 HORAS 

 

Objetivos Destinatários 
• Caracterizar os diversos vinhos produzidos em 

Portugal. 
 
• Caracterizar os principais vinhos originários de 

outros países/regiões produtores mundiais de 
referência. 

 
• Realizar provas técnicas de vinho. 

 
• Preparar e executar o serviço de vinhos. 

 
• Identificar os fundamentos da enologia. 

 

• Este curso é particularmente dirigido a gestores e 
responsáveis de Wine Spots (garrafeiras e espaços 
vínicos) e às equipas do canal HORECA. 

 
 
Habilitações de Acesso 

• 9.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 Módulos Nível UFCD Horas 

 
1. Vinhos de Portugal e do Mundo 4 8337 25 

 
2. Serviço de Vinhos  4 3337 25 

 3. Serviço de Vinhos - Preparação e Execução 4 8336 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 125 HORAS 

 
Objetivos Destinatários 
• Facultar técnicas que permitam criar um 

posicionamento diferenciador e sólido das 
marcas; 

 
• Encontrar o tom de voz e de comunicação da 

empresa perante o consumidor; 
 
• Explorar ferramentas de criação de conteúdos 

digitais, tendo em vista o fortalecimento da 
presença nos meios de comunicação online. 

 
• Explorar técnicas de fortalecimento de laços com 

o consumidor em comunidades online. 

• Profissionais de marketing, publicidade, 
empreendedores, Gestores de Produtos ou 
Serviços, Quadros Técnicos, Médios e Superiores 
de Administração ou Gestão de Empresas. 

• Potenciais empreendedores que pretendem criar 
o seu próprio negócio, com ou sem formação na 
área de marketing. 

 
 
Habilitações de Acesso 
• 9.º ano de escolaridade. 

Estrutura do Curso  

 
Módulos N UFCD Duração 

 Marketing Digital - Portais Web e Lojas Online 4 9214 25 
 Gestão de Conteúdos Digitais 4 9220 25 

 
Social Media 4 9219 25 

 
Publicidade nas redes sociais 4 10785 25 

 
Projeto Final - Planos e campanhas de comunicação – venda não presencial 4 9226 25 
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PERCURSO FORMATIVO | 125 HORAS

 
Objetivos Destinatários 
• Efetuar tratamento de imagem tendo em vista a 

sua utilização na web e em suportes impressos; 
 

• Compreender os conceitos básicos de edição de 
vídeo e fotografia; 

 
• Criar vídeos para Redes Sociais, Youtube 

Marketing, Vídeo Mobile e Transmissões em 
Direto 

• Profissionais de marketing, publicidade, 
empreendedores, Gestores de Produtos ou 
Serviços, Quadros Técnicos, Médios e Superiores 
de Administração ou Gestão de Empresas. 

• Profissionais de qualquer área com interesse pela 
área da comunicação e imagem 
 

Habilitações de Acesso 
• 9.º ano de escolaridade. 

 

Estrutura do Curso  

 
Módulos N UFCD Duração 

 Comunicação visual 4 4274 25 

 
Tecnologias de Fotografia e Vídeo 4 0458 50 

 Desenho e Tratamento de Imagem 4 0460 50 
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PERCURSO FORMATIVO | 150 HORAS

 
Objetivos Destinatários 
• Construir, editar e imprimir folhas de cálculo; 
 
• Utilizar fórmulas, funções, gráficos e desenhos 

em folhas de cálculo; 
 

• Automatizar ações através da utilização de 
macros; 

 

• Executar ligações entre múltiplas folhas de 
cálculo;  

 

• Efetuar a análise de dados 

• Profissionais de vendas, logística, distribuição, 
serviços administrativos ou gestão. 

• Profissionais de qualquer área com interesse por 
desenvolver competências a nível do Excel. 
 

 

 

Habilitações de Acesso 
• 9.º ano de escolaridade. 

 

Estrutura do Curso  

 
Módulos N UFCD Duração 

 Folha de cálculo 2 0778 50 

 
Folha de cálculo - funcionalidades avançadas 2 0757 25 

 Informática na ótica do utilizador – folha de cálculo e intranet 2 6516 25 
 Informática - noções básicas 2 7846 50 
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› Ativos Empregados (por conta própria ou por conta de outrem) 
› Formandos desempregados há menos de 1 ano com habilitação igual ou superior ao ensino secundário. 

 

› Para UFCD de nível 2 - 4.º ano de escolaridade 
› Para UFCD de nível 4 - 9.º ano de escolaridade  
 

O participante beneficia de: 
› Subsídio de alimentação no valor de 4,77 €/dia 

 

 
› Registo das Ações Concluídas na sua Caderneta de Competências 
› Capitalização de Créditos para Obtenção de 9.º ano ou 12.º ano (quando aplicável)1 

O empregador beneficia de: 
› Cumprimento da formação obrigatória prevista no Código do Trabalho; 
› Aumento das competências dos seus colaboradores;  
› Economia de Custos com a Formação Profissional 

 

 

› As ações decorrerão preferencialmente em dias alternados, tipicamente em horário pós-laboral. 
› As ações podem ser realizadas em 3 formatos: 

Presencial (em sala) Misto À Distância 
 

 
1 Em colaboração com o Centro Qualifica protocolado. Implica inscrição e encaminhamento para percurso FMC. 

Por UFCD 25 horas 
± 38.16 € 

Por UFCD 50 horas 
± 76.32 € 
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› Certificado de Habilitações concluídas (não podem ser aceites certificados de frequência); 
› Prova de emprego: 

Recibo vencimento do mês anterior ao início formação ou declaração da entidade empregadora; 
› Comprovativo do período normal de trabalho - Declaração da entidade empregadora; 
› Prova de desemprego  

Declaração do Serviço Público de Emprego (IEFP), em como se encontra desempregado há menos de 12 
meses; 

› Comprovativo bancário onde conste o NIB/IBAN e nome do formando da conta de que seja titular. 
 

 

Ao abrigo da legislação em vigor, as ações de formação apenas têm início com a constituição de um grupo de 15 
formandos (mínimo) que reúnam as condições acima identificadas. 
 
 

Formação cofinanciada ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. 
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