




Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade -
CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  23-05-2022 - 18-04-2023

Local:  Lisboa

UFCD 344

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a Especialista em Contabilidade e Fiscalidade é o/a profissional que participa na gestão dos sistemas de
informação financeira da organização, pública ou privada, ao nível do registo contabilístico e fiscal, e o planeamento e
controlo dos processos internos de gestão, de forma a obter informação relevante de apoio á administração/direção na
tomada de decisões relativas à gestão. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o
curso Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade no Citeforma, ao ingressarem, pela via normal, nas
licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Inglesa - Documentação Contabilística e de Gestão
1.2 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1.3 Base de Dados de Apoio à Gestão



Saiba mais em www.citeforma.pt

2 Formação Tecnológica
2.1 Cálculo Financeiro e Actuarial
2.2 Direito Comercial e Laboral
2.3 Contabilidade Financeira das Microentidades
2.4 Contabilidade Financeira das Pequenas e Médias Empresas
2.5 SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
2.6 SNC-AP - Contabilidade das autarquias locais
2.7 Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades de Setor Não Lucrativo
2.8 SNC-AP - Contabilidade do Sector da Saúde
2.9 Sistema de Normalização Contabilística - Setor Agrícola
2.10 Contabilidade e Impostos
2.11 Contabilidade de Grupos e Consolidação de Contas
2.12 Contabilidade em Ambiente Informático
2.13 Infrações Tributárias
2.14 Organização da Administração Pública e Descentralização Tributária
2.15 Garantias Gerais e Processuais dos Contribuintes
2.16 Controlo de Gestão
2.17 Gestão Financeira
2.18 Contabilidade de Gestão
2.19 Auditoria Contabilística
2.20 Auditoria Fiscal
2.21 Práticas de Comérico Internacional
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em desenvolvimento de produtos
multimédia - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  19-09-2022 - 07-08-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a Especialista em Desenvolvimento de Produtos Multimédia é o profissional que, de forma autónoma ou
integrado numa equipa, concebe, planeia e desenvolve solulções de informação e comunicação, recorrendo aos
princípios e práticas do design e das tecnologias multimédia. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o curso de
Técnico especialista em desenvolvimento de produtos multimédia no Citeforma, ao ingressarem, pela via normal, nas
licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos:Acesso a PC com Microsoft Windows 10; 8GB de RAM; 350GB de Disco. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Comunicação e média
1.2 Publicidade e marketing
1.3 Inglês técnico aplicado à produção multimédia
1.4 Desenho e representações gráficas
1.5 Algoritmos e programação orientada a objetos



Saiba mais em www.citeforma.pt

1.6 Direitos de autor, proteção de dados e propriedade industrial
2 Formação Tecnológica
2.1 Técnicas de design
2.2 Design multimédia
2.3 Imagem digital
2.4 Ilustração digital
2.5 Desenho bitmap
2.6 Imagem vetorial
2.7 Desenho de sítios Web
2.8 Técnicas avançadas de programação Web
2.9 Tecnologias multimédia na internet
2.10 Desenho e administração de bases de dados
2.11 Sistemas de gestão de conteúdos
2.12 Aplicações em tecnologia Web 2.0
2.13 Animação multimédia
2.14 Animação 3D
2.15 Modelação 3D
2.16 Ilustração e "renderização" 3D
2.17 Composição e efeitos audiovisuais
2.18 Som/áudio - captação, registo e edição
2.19 Imagem/vídeo captação, registo e edição
2.20 Pós-produção de vídeo
2.21 Metodologia e gestão de projetos multimédia
2.22 Projeto integrado de multimédia
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista de gestão de turismo - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  03-10-2022 - 14-08-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a Especialista de Gestão de Turismo é o/a profissional que desenvolve, promove e comercializa diferentes
serviços e produtos turísticos em agências de viagens, transportadoras turísticas e outros organismos e empresas do
sector que efetuam operações turísticas diversificadas. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu Protocolos com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa e com a Universidade Aberta. Os formandos que
concluírem com aproveitamento o curso Técnico especialista de gestão de turismo no Citeforma, ao ingressarem, pela
via normal, nas licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo. 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Inglesa
1.2 Língua Portuguesa - Comunicação
1.3 Iniciativa Empresarial e Empreendedorismo
1.4 Modelo de Negócio em Empreendedorismo
1.5 Desenvolvimento Pessoal e Criativo
2 Formação Tecnológica
2.1 Gestão da Animação Turística
2.2 Itinerários Turísticos Nacionais e Internacionais



Saiba mais em www.citeforma.pt

2.3 Gestão de Eventos Turísticos
2.4 Sistemas de Distribuição Online
2.5 Tecnologias Digitais Aplicadas à Operação Aérea
2.6 Tendências e Inovação em Turismo
2.7 Geografia Turística
2.8 Produtos Turísticos Nacionais
2.9 Turismo Acessível
2.10 Marketing Turístico e Digital
2.11 Gestão de Projetos de Turismo - Conceção e Planeamento
2.12 Gestão de Projetos de Turismo - Implementação e Avaliação
2.13 Sustentabilidade no Turismo
2.14 Segurança na Atividade Turística
2.15 Staffing e Gestão de Carreiras
2.16 Liderança, Gestão e Motivação de Equipas
2.17 Aplicações Informáticas - Introdução à Gestão
2.18 Ética e Protocolo Empresarial
3 Bolsa A
3.1 Língua Espanhola Aplicada à Gestão de Turismo
3.2 Língua Francesa Aplicada à Gestão de Turismo
4 Bolsa B
4.1 Língua Espanhola - Cultura e Tradições
4.2 Língua Francesa - Cultura e Tradições
5 Bolsa C
5.1 Corpo e Movimento
6 Bolsa D
6.1 Produtos Turísticos - Touring Cultural e City Break
6.2 Produtos Turísticos - Turismo de Cruzeiros
7 Formação Prática em contexto de Trabalho
8 Projeto Final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em tecnologias e programação de
sistemas de informação - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  10-10-2022 - 10-10-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

O Técnico Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, analisa, concebe, planeia e
desenvolve soluções de tecnologias e Programação de Informação e/ou soluções de integração de sistemas existentes.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera, microfone e colunas; Office. 
Requisitos específicos: Computador com um mínimo 8Gb de memória Ram e disco 500Gb e processador no mínimo I3
ou semelhante. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Portuguesa
1.2 Língua Inglesa
1.3 Matemática
2 Formação Tecnológica
2.1 Empresa - estrutura e funções
2.2 Arquitetura de Hardware
2.3 Sistemas de informação - fundamentos
2.4 Sistemas de informação - conceção
2.5 Engenharia de software
2.6 Bases de dados - conceitos



Saiba mais em www.citeforma.pt

2.7 Bases de dados - sistemas de gestão
2.8 Criação de estrutura de base de dados em SQL
2.9 Programação em SQL
2.10 Programação - Algoritmos
2.11 Programação de computadores - estruturada
2.12 Programação de computadores - orientada a objetos
2.13 Programação para a Web - cliente (client-side)
2.14 WEB - hipermédia e acessibilidades
2.15 WEB - ferramentas multimédia
2.16 Programação para a WEB - servidor (server-side)
2.17 Redes de comunicação de dados
2.18 Segurança em sistemas informáticos
2.19 Sistemas operativos open source
2.20 Sistema operativo servidor (plataforma proprietária)
2.21 Integração de sistemas de informação - conceitos
2.22 Integração de sistemas de informação - tecnologias e níveis de integração
2.23 Integração de sistemas de informação - ferramentas
2.24 Acesso móvel a sistemas de informação
2.25 Planeamento e gestão de projetos de sistemas de informação
2.26 Projeto de tecnologias e programação de sistemas de informação
3 Formação Prática em Contexto de Trabalho
4 Projeto Final
5 Horas de apoio



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em gestão de redes e sistemas
informáticos - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  24-10-2022 - 16-08-2023

Local:  Lisboa

UFCD 481

Finalidade do Curso

Capacitar para: - Planear e projetar Redes de Comunicação de acordo com as necessidades das organizações; -
Instalar e configurar redes de comunicação projetadas quer na parte de hardware quer de software; - Gerir e manter
essas redes; - Dominar o funcionamento dos equipamentos e software de apoio ao funcionamento das redes:
cablagens, servidores, sistemas operativos, linguagens de programação,regras de segurança entre outros. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o
curso de Técnico especialista em gestão de redes e sistemas informáticos no Citeforma, ao ingressarem, pela via
normal, nas licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos: Computador com processador de, pelo menos, i5 de quinta geração e com 8 Gb de memória
RAM. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Portuguesa



Saiba mais em www.citeforma.pt

1.2 Língua Inglesa
1.3 Matemática
2 Formação Tecnológica
2.1 História da Informática
2.2 Arquitetura de Hardware
2.3 Montagem de Hardware
2.4 Deteção de Avarias
2.5 Hardware e Redes de Computadores
2.6 Redes de Computadores (avançado)
2.7 Avaliação das Necessidades de Rede numa Organização
2.8 Instalação de Redes Locais
2.9 Arquitetura Cliente - Servidor
2.10 Serviços de Rede
2.11 Servidor de Dados
2.12 Configuração Avançada de Sistemas Operativos Servidores
2.13 Políticas de Segurança
2.14 Servidor de Correio Eletrónico
2.15 Configuração de Servicos num Servidor Linux
2.16 Introdução aos Sistemas Operativos
2.17 Sistema Operativo Cliente (plataforma proprietária)
2.18 Sistema Operativo Servidor (plataforma proprietária)
2.19 Sistema Operativo Servidor Open Source
2.20 Sistemas Operativos Open Source
2.21 Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Processamento de Texto
2.22 Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas de Folha de Cálculo
2.23 Primeiros Conceitos de Programação e Algoritmia e Estruturas de Controlo num Programa Informático
2.24 Programação Estruturada e Tipos de Dados
2.25 Programação Orientada a Objetos - introdução
2.26 Estrutura de dados estática, composta e dinâmica
2.27 Análise de sistemas e estruturação de bases de dados
2.28 Criação de estrutura de base de dados em SQL
2.29 Programação em SQL
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em gestão da qualidade, ambiente
e segurança - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  07-11-2022 - 13-09-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

Hoje em dia, quando falamos de Sucesso, Credibilidade, Sustentabilidade associamos sempre estas questões a
Organizações que tenham preocupações com a Qualidade, com o Ambiente e com a Segurança. São fatores
diferenciadores face ao Mercado e à concorrência. A especialização em Gestão da Qualidade, do Ambiente e da
Segurança prepara o futuro profissional para dar resposta a estas preocupações e desafios. Como? Proporcionando
competências que permitam desenvolver ações para aumentar a satisfação do cliente e para assegurar a eficácia e
competitividade das organizações, em conformidade com referências normativas e requisitos legais aplicáveis do
Ambiente e Segurança. As principais competências do curso estão relacionadas com a gestão e controlo de
informação; com a aplicação dos métodos e técnicas de auditorias; com a prevenção e tratamento de riscos; com a
prevenção, controlo e gestão ambiental e da segurança; com o tratamento de não conformidades e implementação de
melhorias.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Iniciativa empresarial e empreendedorismo
1.2 Língua Portuguesa
1.3 Matemática e estatística
1.4 Inglês em contexto socioprofissional



Saiba mais em www.citeforma.pt

2 Formação Tecnológica
2.1 Gestão de projecto
2.2 O ciclo da formação e os sistemas de gestão
2.3 Informática aplicada
2.4 Sistema de gestão da qualidade ISO 9001
2.5 Sistema de gestão ambiental ISO 14001
2.6 Legislação ambiental
2.7 Sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho OHSAS 18001
2.8 Legislação sobre segurança e saúde do trabalho
2.9 Gestão de processos e implementação de indicadores
2.10 Implementação de sistemas integrados
2.11 Gestão comercial e aprovisionamento
2.12 Dispositivos de medição e calibração
2.13 Ferramentas da qualidade
2.14 Métodos estatísticos: SPC - controlo estatístico do processo
2.15 Comunicação e comportamento em auditorias
2.16 Auditorias a sistemas de gestão - ISO 19011
2.17 Melhoria da qualidade
2.18 Microbiologia geral e ambiental
2.19 Identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos
2.20 Prevenção, gestão e controlo da poluição atmosférica e sonora
2.21 Prevenção, gestão e controlo da qualidade da água
2.22 Prevenção, gestão e controlo da contaminação dos solos
2.23 Agentes químicos e biológicos
2.24 Agentes físicos
2.25 Ergonomia do posto de trabalho
2.26 Planos específicos de prevenção de riscos profissionais
2.27 Organização de emergência em situação de incêndio, derrame e inundação
2.28 Segurança no trabalho em contexto industrial
3 Bolsa de UFCD
3.1 Sistema de gestão da segurança alimentar - ISO 22000
3.2 Bolsa UFCD 2
4 Horas de Apoio
5 Formação Prática em Contexto de Trabalho (Estágio)
6 Projeto final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em cibersegurança - CET

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  12-12-2022 - 20-10-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

Instalar, configurar e colocar em produção plataformas de cibersegurança ao nível das infraestruturas de comunicações
e de segurança perimétrica, de tecnologias de informação (servidores web, aplicacionais e de bases de dados), e de
suporte aos ambientes colaborativos. Monitorizar eventos no ciberespaço e detetar ameaças à cibersegurança.
Responder (em 1ª linha) a situações anómalas e incidentes de cibersegurança. Recolher e efetuar o tratamento de
informação e evidências, utilizando ferramentas especializadas. Preparar os inputs necessários como apoio à
elaboração de relatórios forense por parte de especialistas certificados seguindo os preceitos e regras de rigor forense.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera, microfone e colunas; Office. 
Requisitos específicos: Computador com um mínimo 8Gb de memória Ram e disco 500Gb e processador no mínimo I3
ou semelhante. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Matemática
1.2 Ética e deontologia profissionais
1.3 Probabilidades e estatística
1.4 Empresa - estrutura e funções
2 Formação Tecnológica
2.1 Primeiros conceitos de programação e algoritmia e estruturas de controlo num programa informático
2.2 Legislação, segurança e privacidade
2.3 Inglês técnico



Saiba mais em www.citeforma.pt

2.4 Programação - Algoritmos
2.5 Bases de dados - conceitos
2.6 Sistema Operativo Cliente (plataforma proprietária)
2.7 Sistema operativo servidor (plataforma proprietária)
2.8 Hardware e redes de computadores
2.9 Redes de computadores (avançado)
2.10 Instalação de redes locais
2.11 Serviços de rede
2.12 Modelos de gestão de redes e de suporte a clientes
2.13 Fundamentos de cibersegurança
2.14 Tecnologias de análise de evidências
2.15 Introdução à programação aplicada à cibersegurança
2.16 Introdução às técnicas de análise de evidências
2.17 Análise de vulnerabilidades - iniciação
2.18 Análise de vulnerabilidades - desenvolvimento
2.19 Introdução à cibersegurança e à ciberdefesa
2.20 Enquadramento operacional da cibersegurança
2.21 Cibersegurança ativa
2.22 Wargamming
3 Formação Prática em Contexto de Trabalho
4 Projeto Final



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade -
CET

800 € (Sócios: 400 €)
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  21-11-2022 - 25-10-2024

Local:  Lisboa

UFCD 344

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a Especialista em Contabilidade e Fiscalidade é o/a profissional que participa na gestão dos sistemas de
informação financeira da organização, pública ou privada, ao nível do registo contabilístico e fiscal, e o planeamento e
controlo dos processos internos de gestão, de forma a obter informação relevante de apoio á administração/direção na
tomada de decisões relativas à gestão. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências da
Economia e da Empresa, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o
curso Técnico especialista em contabilidade e fiscalidade no Citeforma, ao ingressarem, pela via normal, nas
licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Língua Inglesa - Documentação Contabilística e de Gestão
1.2 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1.3 Base de Dados de Apoio à Gestão
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2 Formação Tecnológica
2.1 Cálculo Financeiro e Actuarial
2.2 Direito Comercial e Laboral
2.3 Contabilidade Financeira das Microentidades
2.4 Contabilidade Financeira das Pequenas e Médias Empresas
2.5 SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
2.6 SNC-AP - Contabilidade das autarquias locais
2.7 Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades de Setor Não Lucrativo
2.8 SNC-AP - Contabilidade do Sector da Saúde
2.9 Sistema de Normalização Contabilística - Setor Agrícola
2.10 Contabilidade e Impostos
2.11 Contabilidade de Grupos e Consolidação de Contas
2.12 Contabilidade em Ambiente Informático
2.13 Infrações Tributárias
2.14 Organização da Administração Pública e Descentralização Tributária
2.15 Garantias Gerais e Processuais dos Contribuintes
2.16 Controlo de Gestão
2.17 Gestão Financeira
2.18 Contabilidade de Gestão
2.19 Auditoria Contabilística
2.20 Auditoria Fiscal
2.21 Práticas de Comérico Internacional
3 Formação Prática em contexto de Trabalho
4 Projeto Final





Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico de secretariado - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  11-04-2022 - 06-02-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

A qualidade e organização do trabalho e a flexibilidade desempenham, atualmente, um papel essencial nas
organizações, principalmente em questões articuladas com a sua produtividade e rentabilidade. Por outro lado, a
introdução de novas tecnologias da informação e da automatização vem introduzir novas dimensões na esfera
económico-produtiva, tanto ao nível da natureza como do conteúdo do trabalho, o que exige uma maior polivalência e
capacidade de adaptabilidade do secretário contemporâneo. A presente ação formativa permite preparar futuros
profissionais qualificados, dotando-os de competências diversas que permitam o apoio a tarefas administrativas e de
secretariado nas diferentes áreas de gestão e chefias, mobilizando conhecimentos em diversas áreas como a ética, a
comunicação institucional, a informática, a organização de eventos, a língua inglesa, contribuindo para que haja uma
melhoria no desempenho da comunicação interna e externa e na gestão de processos internos nas empresas.

A quem se destina o curso

Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estar
inscritos no Centro de Emprego. 

O curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Este curso irá decorrer em regime b-learning, com sessões alternadas presenciais e à distância.
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com câmara e microfone; Office.

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 Estrutura e Comunicação Organizacional
1.2 Ética e deontologia profissionais
1.3 Comunicação e comportamento organizacional
1.4 Gestão do tempo
1.5 Técnicas de digitação
1.6 Atendimento - técnicas de comunicação
1.7 Cortesia, etiqueta e protocolo no atendimento
1.8 Documentação administrativa - métodos de execução
1.9 Arquivo - organização e manutenção
1.10 Circuito documental na organização
1.11 Legislação comercial
1.12 Contrato de compra e venda
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1.13 Aplicações informáticas na ótica do utilizador
1.14 Gestão informatizada de documentos
1.15 Utilitário de apresentação gráfica
1.16 Língua portuguesa - comunicação empresarial
1.17 Língua inglesa - comunicação administrativa
1.18 Língua inglesa documentação comercial
1.19 Língua francesa - comunicação administrativa
1.20 Língua francesa - documentação comercial
1.21 Legislação laboral
1.22 Legislação fiscal
1.23 Recursos humanos - processos de recrutamento, seleção e admissão
1.24 Recursos humanos - processamento de vencimentos
1.25 Noções Básicas do Sistema de Normalização Contabilística
1.26 Gestão de correio eletrónico e pesquisa de informação na web
1.27 Reuniões de trabalho - organização e planificação
1.28 Deslocações - organização e planificação
1.29 Regras do protocolo oficial português
1.30 Recursos Humanos - Relatório Único
2 Bolsa UFCD
2.1 Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
3 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
4 Formação Prática em contexto de Trabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico de comunicação e serviço digital - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning. O curso decorre à distância, O estágio na empresa será presencial.

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  11-04-2022 - 09-02-2023

Local:  Porto

Finalidade do Curso

Num mercado cada vez mais saturado de marcas, encontrar um factor diferenciador tornou-se no principal foco das
marcas e empresas que se debatem por um posicionamento sólido, por encontrar uma voz e por se tornarem em algo
valioso para o consumidor. Não só o factor diferenciador se tornou imprescindível, como a presença online passou a
ditar a sobrevivência de uma marca ou empresa. 

Novas profissões têm surgido no mercado: profissionais de marketing, de criação de conteúdo criativo, de marketing de
influência, de products set styling, assistentes virtuais, trabalho com afiliados…, e todas inseridas num contexto online.
Todos querem criar conteúdo virtual, todos querem ter uma comunidade digital, e todos querem oferecer uma
experiência completa ao consumidor. 

Saber quais as tendências na comunicação digital, que se adaptam a cada posicionamento de marca, a cada lifestyle
de consumidor, e que efetivamente se convertem numa venda, no alcance de um objetivo, deverá ser a meta. 

Com este curso passaremos da estratégia e do plano de marketing, para o lançamento do produto, criaremos todo o
branding da marca, o storytelling da comunicação, indicaremos quais as plataformas e meios certos para publicar o seu
conteúdo, e quais os eventos em que deveremos estar presentes, abordaremos as técnicas certas para atrair o
consumidor, nomeadamente através da relevância do conteúdo criado, resultado do que a marca quer dizer e o que o
nosso público quer ouvir. 

O curso pretende desenvolver competências na criação de conteúdo relevante e criativo para marcas e empresas,
trabalhando questões de assessoria e comunicação para o cliente certo, quer nas instituições físicas, quer no mundo
digital. Pretende trabalhar não apenas as estratégias de marketing, mas dar as ferramentas necessárias para as
implementar: como criá-las de forma criativa (através do domínio de ferramentas e técnicas), como comunicá-las,
divulgá-las e disseminá-las quer nos meios tradicionais quer no mundo digital.

A quem se destina o curso
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Só para candidatos da região Norte. 
Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estarinscritos
no Centro de Emprego. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos: Acesso a PC com 8GB de RAM; 200 GB de Disco.

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 Setor do comércio e serviços - conceitos e princípios gerais
1.2 Atividade do profissional de Técnico de Comunicação e Serviço Digital
1.3 Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos
1.4 Processo de comunicação
1.5 Comunicação escrita - serviço ao cliente
1.6 Qualidade e satisfação do cliente
1.7 Inteligência emocional
1.8 Técnicas de negociação e venda
1.9 E-marketing - princípios gerais
1.10 Atendimento não presencial ao cliente
1.11 Fidelização e recuperação de clientes
1.12 Gestão de reclamações - venda não presencial
1.13 Neuromarketing
1.14 Marketing digital
1.15 Marketing 3.0
1.16 Meios de comunicação digital
1.17 Planos e campanhas de comunicação - venda não presencial
1.18 Campanhas de serviços ativos e serviços reativos
1.19 Social media
1.20 Gestão de conteúdos digitais
1.21 Gestão de mobile
1.22 Processo de venda não presencial
1.23 Gestão de equipas
1.24 Gestão do stress do profissional
1.25 Documentação comercial - assistência ao cliente não presencial
1.26 Sistemas digitais e gestão documental
1.27 Língua inglesa - comunicação e serviço ao cliente não presencial
2 Bolsa
3 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
4 Formação Prática em contexto de Trabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico de contabilidade - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  06-06-2022 - 06-04-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

O/A Técnico/a de Contabilidade é o/a profissional que organiza e efetua o registo e o tratamento de dados
contabilísticos de uma empresa ou serviço público.

A quem se destina o curso

Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estar
inscritos no Centro de Emprego. 

O curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Este curso irá decorrer em regime b-learning, com sessões alternadas presenciais e à distância.
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com câmara e microfone; Office.

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 Estrutura e Comunicação Organizacional
1.2 Arquivo - organização e manutenção
1.3 Noções de fiscalidade
1.4 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
1.5 Imposto sobre o rendimento (IRS)
1.6 Imposto sobre o rendimento (IRC)
1.7 Imposto sobre o património
1.8 Legislação comercial
1.9 Contrato de compra e venda
1.10 Ficheiros de armazém e contas correntes
1.11 Aplicações informáticas de gestão - área comercial
1.12 Médias, percentagens e proporcionalidades
1.13 Cálculo financeiro e atuarial
1.14 Recursos humanos - processamento de vencimentos
1.15 Sistema de segurança social
1.16 Aplicações informáticas de gestão de pessoal
1.17 Sistema de Normalização Contabilística
1.18 Código de Contas e Normas Contabilísticas
1.19 Modelos de Demonstrações Financeiras
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1.20 Encerramento anual de contas
1.21 Gastos, rendimentos e resultados
1.22 Gastos de produção
1.23 Sistemas de custeio
1.24 Métodos e técnicas de análise económica e financeira
1.25 Auditoria e controlo interno
1.26 Tratamento informatizado de documentos contabilísticos
1.27 Recursos Humanos - Relatório Único
2 Bolsa de UFCD
2.1 Comunicação assertiva e técnicas de procura de emprego
2.2 Controlo de tesouraria
3 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
4 Formação Prática em contexto de Trabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico administrativo - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  27-06-2022 - 15-05-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

As funções na área administrativa constituem, atualmente, um desafio complexo para todas as empresas e exigem o
domínio de um conjunto vasto de competências, em áreas muito diversificadas. Alia-se a esta realidade, a necessidade
crescente por profissionais desta área, em toda a esfera empresarial. A presente ação formativa permite preparar
futuros profissionais qualificados, fornecendo-lhes conhecimentos e competências essenciais em áreas diversificadas,
como procedimentos administrativos técnicos, Contabilidade, Direito, Línguas, Tecnologias de Informação e
Comunicação e Recursos Humanos, num modelo de aprendizagem centrado nos indivíduos e nas reais necessidades
do mercado de trabalho.

A quem se destina o curso

Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estar
inscritos no Centro de Emprego. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Este curso irá decorrer em regime b-learning, com sessões alternadas presenciais e à distância.

Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 Estrutura e Comunicação Organizacional
1.2 Técnicas de digitação
1.3 Técnicas de normalização documental
1.4 Arquivo - organização e manutenção
1.5 Processador de texto - funcionalidades avançadas
1.6 Técnicas documentais em língua portuguesa
1.7 Circuito documental na organização
1.8 Ficheiros de contactos - organização e manutenção
1.9 Gestão informatizada de documentos
1.10 Legislação comercial
1.11 Direito aplicado às empresas - algumas especificidades
1.12 Contrato de compra e venda
1.13 Ficheiros de armazém e contas correntes
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1.14 Gestão económica das compras
1.15 Aplicações informáticas de gestão - área comercial
1.16 Língua inglesa - comunicação administrativa
1.17 Língua inglesa documentação comercial
1.20 Noções básicas de fiscalidade e impostos sobre o consumo
1.21 Tributação das pessoas coletivas (IRC)
1.22 Introdução ao código de contas e normas contabilísticas
1.23 Sistema de Normalização Contabilística
1.24 Modelos de Demonstrações Financeiras
1.25 Aplicações informáticas de contabilidade
1.26 Função pessoal - legislação laboral
1.27 Legislação fiscal na função pessoal
1.28 Sistema de segurança social
1.29 Recursos humanos - processos de recrutamento, seleção e admissão
1.30 Recursos humanos - processamento de vencimentos
1.31 Controlo de tesouraria
1.32 Atendimento - técnicas de comunicação
1.33 Gestão de reclamações e conflitos com clientes/fornecedores
1.34 Recursos Humanos - Relatório Único
2 Bolsa UFCD
2.1 Língua Espanhola - Comunicação Administrativa
2.2 Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego
2.3 Plano de negócio - criação de micronegócios
3 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
4 Formação Prática em contexto de Trabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico de comunicação - Marketing, relações públicas
e publicidade - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  21-11-2022 - 04-10-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

Curso completo para quem quer adquirir novas competências no digital e as novas formas de trabalhar em Relações
Públicas e Publicidade. Invista na sua carreira profissional, ou crie o seu próprio negócio - o curso está estruturado para
aprender progressivamente tudo o que precisa saber para aplicar estratégias de marketing integradas, comunicar com
sucesso, produzir os seus próprios conteúdos para os diferentes meios de comunicação e saber lidar com a nova
estrutura de relação entre eventos físicos e as dinâmicas digitais com influenciadores. Objetivamente irá dominar tudo o
que um profissional de marketing digital trabalha diariamente: social media, content marketing, copywriting, email-
marketing, plano de marketing, definição de estratégia e posicionamento, relação com o consumidor e campanhas
publicitárias. Todos estes conteúdos serão complementados por uma forte componente de multimédia, para que possa
desenvolver os seus próprios conteúdos audiovisuais para os media e website. Desenvolverá, também, competências
para fazer a correta gestão de Relações Públicas e Comunicação.’

A quem se destina o curso

Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estar
inscritos no Centro de Emprego. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos:Acesso a PC com 8GB de RAM; 200 GB de Disco.

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 História da imagem
1.2 Design comunicação e multimédia
1.3 Tecnologias de fotografia e vídeo
1.4 Comunicação visual - o guião e o storyboard
1.5 Parâmetros de concepção gráfica, estilos de grafismos pessoais e contemporâneos e realização de
maquetas
1.6 Execução de desenho vetorial
1.7 Elementos de uma imagem corporativa
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1.8 Produção audiovisual
1.9 Paginação, composição de texto, arquitetura do livro, desenho e arranjo gráfico da letra
1.10 Criação e tratamento de imagens matriciais
1.11 Conceção da linha gráfica de produtos
1.12 Pós-produção vídeo digital - edição
1.13 Orçamentação e fontes de financiamento
1.14 Plano estratégico de comunicação
1.15 Publicidade e marketing
1.16 Comportamento do consumidor
1.17 Criatividade em comunicação e publicidade
1.18 Novas formas de publicidade
1.19 Campanha publicitária
1.20 Fundamentos do marketing
1.21 Mercado - Comercialização e segmentação
1.22 Marketing-mix no produto e no serviço
1.23 Gestão operacional de marketing
1.24 Plano de marketing
1.25 Marketing digital
1.26 Comunicação interpessoal e institucional - princípios e práticas
1.27 Relações públicas na estratégia das organizações
1.28 Comunicação institucional
1.29 Comunicação interna, externa e integrada
1.30 Organização de eventos nacionais e internacionais
1.31 Gestão da relação com o público
2 Bolsa
2.1 Trendmarketing
2.2 Organização e gestão de estruturas de divulgação
2.3 Escrita criativa
2.4 Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
3 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
4 Formação Prática em contexto de Trabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Rececionista de hotel - EFA

0 € 
OBS : Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  12-12-2022 - 27-10-2023

Local:  Lisboa

Finalidade do Curso

Considerando o contexto de crescimento e expansão da área de hotelaria e turismo nas últimas décadas e, ainda
assim, estruturalmente fragilizada pelo deficit de qualificação profissional, a presente ação formativa permite preparar
futuros profissionais para o exercício de funções necessárias à receção e acolhimento de clientes em contexto de
hotelaria, com vista a uma integração a curto prazo no mercado de trabalho. Conta, para isso, com um quadro de
recursos humanos de apoio à ação, experientes, qualificados e com reconhecido histórico de sucesso na colocação
dos formandos em estágio e sempre em regime de proximidade com o tecido empresarial envolvente.

A quem se destina o curso

Idade igual ou superior a 18 anos, com o 12º ano de escolaridade. Os candidatos desempregados têm de estar
inscritos no Centro de Emprego. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Este curso irá decorrer em regime b-learning, com sessões alternadas presenciais e à distância.

Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 

Programa

1 Formação Tecnológica
1.1 Serviços de alojamento hoteleiro como área de negócio
1.2 Serviços de alojamento hoteleiro como área de trabalho
1.3 Receção hoteleira - atividades técnico / administrativas, segurança e serviço de noite
1.4 Tecnologias de informação e comunicação na receção hoteleira
1.5 Atendimento de clientes na receção
1.6 Atendimentos diversos na receção
1.7 Língua inglesa - serviço de receção, atendimento e informação turística
1.8 Atendimento de pedidos de reserva
1.9 Gestão e técnicas de reserva
1.10 Relações com o exterior e promoção dos serviços da unidade hoteleira
1.11 Sistemas e equipamentos informáticos em hotelaria
1.12 Tecnologias de informação e comunicação aplicadas à gestão de reservas
1.13 Língua inglesa - serviço de reservas e apoio
1.14 Acolhimento e check-in dos clientes
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1.15 Prestação de serviço técnico/administrativos ao cliente
1.16 Técnicas de apoio e assistência ao cliente durante a estadia, nas deslocações e em atividades turísticas
1.17 Atendimento - técnicas de comunicação
1.18 Acompanhamento das contas dos clientes
1.19 Realização de check-out dos clientes
1.20 Língua inglesa - acolhimento e assistência ao cliente
1.21 Técnicas de aprovisionamento e armazenagem na receção hoteleira
1.22 Acompanhamento do trabalho no âmbito dos andares, da lavandaria e da copa
1.23 Gestão de reclamações - hotelaria
2 Bolsa de UFCD - Área A
2.1 Língua Espanhola - Serviço de Receção, atendimento e informação turística
3 Bolsa de UFCD - Área B
3.1 Língua espanhola - serviço de reservas e apoio
4 Bolsa de UFCD - Área C
4.1 Perfil e potencial do empreendedor - Diagnóstico / Desenvolvimento
4.2 Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de emprego
5 Portefólio Reflexivo de Aprendizagens - PRA
6 Formação Prática em contexto de Trabalho





Citeforma - Centro de Formação Profissional

Gestão de Redes Sociais

0 € 
OBS :

Data:  19-04-2022 - 22-06-2022

Local:  Lisboa

Saiba mais em www.citeforma.pt

Finalidade do Curso

A gestão de redes sociais é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, qualquer que seja a sua dimensão. 
A integração desta gestão à estratégia associada da marca vai ditar o sucesso dos resultados pretendidos. 
Este curso vai dar-lhe as competências necessárias para fazer uma correta gestão e planeamento das suas redes
sociais, saber promover produtos e serviços, através de campanhas de promoção e engagement desenvolvido. Bem
como, dar-lhe as bases necessárias para a criação de conteúdos digitais e desenvolvimento de copywriting que irá
trabalhar criativamente o seu negócio

A quem se destina o curso

Desempregados da área de marketing, gestão de produtos, serviços ou redes sociais e empreendedores.

Programa

1 Meios de comunicação digital
2 Gestão de conteúdos digitais
3 Técnicas de marketing digital e gestão de redes sociais
4 Social media
5 Gestão da presença empresarial nas redes sociais
6 Publicidade nas redes sociais
7 Escrita criativa
8 Imagem digital
9 Edição de vídeo digital - equipamentos e softwares - iniciação



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Ferramentas de produtividade e colaboração

0 € 
OBS :

Data:  20-04-2022 - 30-06-2022

Local:  Lisboa

Saiba mais em www.citeforma.pt

Finalidade do Curso

Dotar os formandos de competências associadas ao aumento da produtividade, através da implementação de
estratégias e de recursos digitais associados à automatização de rotinas, fluxos de trabalho e de comunicação.

A quem se destina o curso

Desempregados - Jovens adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, inscritos no
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), como desempregados, com habilitação de nível
secundário ou superior.

Programa

1 Sistemas operativos utilitários complementares
2 Processador de texto
3 Utilitário de apresentação gráfica
4 Gestão de correio eletrónico e pesquisa de informação na web
5 Gestão do tempo
6 Folha de cálculo
7 Gestão informatizada de documentos
8 Meios de comunicação digital



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Ferramentas avançadas de produtividade e
colaboração

0 € 
OBS :

Data:  12-09-2022 - 09-11-2022

Local:  Porto

0 € 
OBS :

Data:  12-09-2022 - 09-11-2022

Local:  Lisboa

Saiba mais em www.citeforma.pt

Finalidade do Curso

Dotar os formandos de competências associadas ao aumento da produtividade, através da adoção de recursos digitais
associados à automatização avançada de rotinas e fluxos de trabalho, gestão de projetos e de conteúdos digitais.

A quem se destina o curso

Desempregados - Jovens adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, inscritos no
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), como desempregados, com habilitação de nível
secundário ou superior.

Programa

1 Gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas de processamento de texto
2 Gestão e manipulação avançada de aplicações informáticas de folha de cálculo
3 Sistemas de gestão de bases de dados (SGBD)
4 Sistemas digitais e gestão documental
5 Aplicação informática - Gestão de projetos
6 Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais
7 Teletrabalho



Citeforma - Centro de Formação Profissional

Comércio digital - Operacionalização

0 € 
OBS :

Data:  20-09-2022 - 25-11-2022

Local:  Lisboa

Saiba mais em www.citeforma.pt

Finalidade do Curso

O passo a passo para planear, criar e lançar uma estratégia de sucesso no seu negócio. Este curso está direcionado
para a estratégia integrada de meios de comunicação e contacto com o consumidor direto, dando-lhe competências
para tornar o seu negócio mais competitivo e destacar-se da concorrência.

A quem se destina o curso

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

Programa

1 Meios de comunicação digital
2 Marketing digital
3 Planos e campanhas de comunicação – venda não presencial
4 Gestão de conteúdos digitais
5 Técnicas de marketing digital e gestão de redes sociais
6 Gestão de Mobile
7 Atendimento não presencial ao cliente
8 Introdução à utilização e proteção dos dados pessoais
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