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A EDUGEP tem como objeto a conceção, desenvolvimento e gestão de projetos de natureza educacional,
social e cultural bem como a atuação no campo da Educação e Formação. Baseia-se na vontade e na certeza
de que os nossos clientes podem e merecem ter à disposição serviços de Excelência.
Atuamos em quatro grandes áreas: Educação, Psicologia e Orientação, Formação e Consultoria.
A EDUGEP obteve o reconhecimento pelo Ministério da Educação Como Instituição de Educação
Extraescolar (alvará 12.0272/DRELVT) e está certificada pela DGERT Como Entidade Formadora e pela Apcer
através da ISO9001:2008 pela qualidade dos serviços prestados.
A nossa localização central é uma vantagem, facilitando o acesso, também a pessoas com mobilidade
condicionada.
Os nossos programas de formação têm Como objetivo possibilitar aos/às formandos/as percursos
individualizados com orientação personalizada que lhes permitam desenvolver as suas competências,
nomeadamente as linguísticas. Destinam-se aos jovens e adultos/as que pretendem melhorar as suas
competências nas áreas em que fazemos formação.
Desenvolvemos planos de formação à medida das necessidades de cada formando/a ou empresa e
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realizamos orientação e formação contabilístico-financeira para empresas.
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Inscrição na formação

146 – Formação de
Professores e
Formadores

Área de
formação

20,00€
Carga horária

Preço do curso por
formando

- Formação Pedagógica Inicial de Formadores*

90h

300,00€*

- Gestão de Conflitos em Grupos

25h

150,00€

- Dinâmicas de Grupo

25h

150,00€

- Inglês (A1, A2, B1, B2, C1, C2)**

50h/120h

75,00€1

- Mandarim (diferentes níveis)**

50h

75,00€1

- Alemão (A1, A2, B1, B2, C1, C2)**

50h/120h

75,00€1

- Espanhol (A1, A2, B1, B2, C1, C2)**

50h/120h

75,00€1

Designação do curso

**Os cursos de línguas são organizados de acordo com as orientações do Quadro Europeu de Referência para as
Línguas e cada nível (cerca de 120 horas) é organizado em blocos com uma duração mais pequena, tendo em conta as
necessidades dos clientes. O mais usual é a organização das formações em blocos de 50horas.
1Este valor é cobrado mensalmente, tendo em conta o número de meses em que decorre os cursos. Cursos com a
duração de 50 horas decorrem durante cerca de 3 a 4 meses e os cursos com a duração de 120 horas decorrem
durante o ano letivo.

- Comunicação, Imagem e Marketing

12h

80,00€

- Marketing em Eventos

12h

80,00€

- Marketing em Pequenas Organizações

12h

80,00€

- Marketing para Clubes Desportivos/ Organismos Associativos

12h

80,00€

- Propostas de Patrocínio

12h

80,00€
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342 – Marketing e Publicidade

222 – Línguas e Literaturas Estrangeiras

*Esta ação só decorre com um mínimo de 12 formandos.
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- Gestão de Clubes e Associações

12h

80,00€

- Gestão de Eventos

12h

80,00€

- Gestão Orçamental e Financeira

12h

80,00€

- Orçamentação de Eventos

12h

80,00€

- Planeamento e Gestão de Projetos

12h

80,00€

- Planeamento Estratégico

12h

80,00€

- Planos de Atividade, Orçamentos, Relatórios de Atividades e
Contas

12h

80,00€

- Equipas de Primeira Intervenção

16h

160,00€

- Equipas de Primeira Intervenção – Atualização

8h

90,00€

- Extintores Portáteis

4h

48,00€

- Medidas de Autoproteção

4h

48,00€

- Meios de Intervenção no Combate a Incêndios

9h

110,00€

- Primeiros Socorros

16h

160,00€

- Primeiros Socorros Pediátricos

12h

120,00€

- Suporte Básico de Vida

6h

65,00€

- Mass Training

4h

48,00€

- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST)

10h

110,00€

Designação do curso
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Preço de cada curso
por formando

861 – Proteção de pessoas e
bens

Área de
formação

345 – Gestão e Administração

Carga horária

862 – Segurança e Higiene
no Trabalho
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146 – Formação de Professores e
Formadores
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Curso
Formação Pedagógica Inicial de
Formadores
Destinatários
A Formação Pedagógica Inicial de formadores é
dirigida a indivíduos que pretendam adquirir o
Certificado de Competências Pedagógicas (CCP)
para exercer a atividade de formador.
A formação destina-se a adultos com 12ºano de
escolaridade completo, mais de 2 anos de
experiência profissional relevante na área de
formação que pretende ministrar.
Objetivos
i) Avaliar o perfil do formador face ao contexto
geral da Formação Profissional em Portugal
ii) Preparar, dinamizar e avaliar unidades de
formação
iii) Refletir sobre os sistemas de formação
Duração do curso
O curso para 12 elementos tem uma duração
recomendada de 90horas.
Horário
Segunda, quarta e sexta-feira das 20:00 às 23:00, ou
terça-feira das 19:30 às 23:30 e sábado das 9:30 às
12:30 e das 14h00 às 17h00.

Estrutura Curricular

MF1 – Formador: Sistema, Contextos e Perfil
(10H)
MF2 – Simulação Pedagógica Inicial (10H)
MF3 – Comunicação e Dinamização de Grupos
de Formação (10H)
MF4 – Metodologias e Estratégias
Pedagógicas (10H)
MF5 – Operacionalização da Formação: do
Plano à Ação (10H)
MF6 – Recursos Didáticas e Multimédia (10H)
MF7 – Plataformas Colaborativas e de
Aprendizagem (10H)
MF8 – Avaliação da Formação e das
Aprendizagens (10H)
MF9 – Simulação Pedagógica Final (10H)

Código da
área de
Formação

Datas de Realização
12 de janeiro de 2015
25 de março de 2015

Total

90 h

146FPF_FPIF
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Edugep - Setúbal
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222 – Línguas e Literaturas
Estrangeiras
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Curso

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e
estudantes, pessoas que por razões
particulares ou profissionais querem
adquirir
conhecimentos
de
mandarim.
Objetivos
- Perceber a origem e o
desenvolvimento da língua;
- Conhecer a cultura chinesa;
- Conhecer as sílabas (pinyin);
- Compreensão de palavras e frases
simples.

Duração do curso
50horas
Horário
À quarta e sexta-feira das 19h30 às
21h30.
Local de Realização
Edugep - Setúbal

Datas de Realização
14 de janeiro de 2015
13 de abril de 2015

Estrutura Curricular
- Pronúncia:
Conhecer os caracteres (consoantes e vogais) e
respetivos sons do Chinês Pinyin;
Exercitar a pronúncia e o som;
- Apresentação:
Saudar os outros; Apresentar-se (nome e nacionalidade)
aos restantes colegas;
- As datas e as horas:
Indicar os dias da semana, meses do ano, datas e as
horas;
- O Dinheiro e Trocas Comerciais:
Perguntar o preço e falar sobre dinheiro;
Saber regatear os preços;
Indicar o tamanho e a cor de determinados
objetos/coisas;
- A alimentação:
Pedir/encomendar comida, fazer pedidos e pagar a
conta;
- A família e as ocupações:
Falar sobre a família, ocupações e idade;
- Ao telefone:
Fazer e a receber chamadas telefónicas;
- Instruções e direções:
Perguntar por locais; direções e indicações para chegar a
um destino;
- Os lugares:
Utilizar as expressões de localização;
Indicar a localização de objetos;
- Corpo humano e saúde:
Perguntar e descrever o seu estado de saúde e de outros;
Conhecer algum vocabulário sobre o corpo humano;
- Tempos livres:
Falar
sobre
talento,
capacidades/habilidades,
passatempos de tempos livres e atividades de lazer;
- O tempo atmosférico:
Descrever o estado do tempo;
- As tarefas domésticas:
Indicar palavras e expressões úteis para descrever as
tarefas domésticas.

Total

50

Código da área
de Formação

222LLE_Mand_Ini
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Curso
Mandarim Continuação

Estrutura Curricular

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e
estudantes, pessoas que por razões
particulares ou profissionais querem
adquirir
conhecimentos
de
mandarim.
Objetivos

Duração do curso
50horas

Código da área de
Formação

Horário
À quarta e sexta-feira das 19h30 às
21h30.
Local de Realização
Edugep - Setúbal

Datas de Realização
25 de março de 2015

50

222LLE_Mand_cont
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Curso

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e
estudantes, pessoas que por
razões particulares ou profissionais
querem adquirir conhecimentos de
alemão. Nesta formação não se
pressupõe que os formandos
tenham qualquer conhecimento
prévio da língua.
Objetivos
- Adquirir as bases léxicogramaticais;
- Adquirir vocabulário e utilizar
corretamente o mesmo;
- Compreender frases e
expressões;
- Elaborar diálogos para o
desenvolvimento da expressão
oral.
Duração do curso
120horas
Horário
Segunda, terça e quinta-feira das
19h30 às 21h30.
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização
25 de outubro de 2014
3 de março de 2015 (A1.1)

Estrutura Curricular
- Introdução/ Apresentar pessoas
Gramática: interrogativos simples, pronomes pessoais e
conjugação: ich/du/Sie.
Vocabulário: verbos (sprechen/kommen/sein), países,
línguas, alfabeto.
Leitura e Escrita: saudações, perguntas e respostas de
apresentação.
Compreensão e Oralidade: apresentar e conhecer pessoas
(diálogos).
Pronúncia: alfabeto, ditongos: ei/au/äu, melodias de
perguntas e afirmações.
- Família e Amigos:
Gramática: possessivos: mein/meine, pronomes pessoais e
conjugação II : er,sie, es wir/ihr/sie preposições in/aus.
Vocabulário: números até 20.
Leitura e Escrita: preencher formulários.
Compreensão e Oralidade: perguntar como está, fazer
perguntas sobre uma pessoa, apresentar parentes e
amigos.
Pronúncia: consoantes, Umlaute: ä,ö,ü
- Comida e Bebidas:
Gramática: artigos indefinidos/negativos e nulo: ein/eine
kein/ keine, pluralização de substantivos, conjugação
irregular.
Vocabulário: verbos (kennen/essen), números até 100,
produtos de alimentação, pesos e medidas.
Leitura e Escrita: ler de um folheto de supermercado.
Compreensão e Oralidade: conversar sobre as compras,
pedir artigos.
Pronúncia: vogais acentuadas, acentuação de palavras.
- A minha casa:
Gramática: artigos definidos: der/die/das, adjetivo
predicativo, negação verbal com nicht, advérbios locais
hier/dort.
Vocabulário: verbos (mögen/gefallen), móveis e
eletrodomésticos, números até 1.000.000, cores, adjetivos
de descrição física.
Leitura e Escrita: ler anúncios de jornal, descrições de casas
Compreensão e Oralidade: descrever casas e móveis,
expressar gostos e preferências.
…

Total

50/120

Código da área
de Formação

222LLE_ALE_A1
222LLE_ALE_A1.1
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Curso
Inglês nível A1

Estrutura Curricular

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e estudantes,
pessoas que por razões particulares ou
profissionais querem adquirir conhecimentos
de alemão. Nesta formação não se pressupõe
que os formandos tenham qualquer
conhecimento prévio da língua.
Objetivos
- Comunicar de forma muito simples,
satisfazendo necessidades concretas, sobre
temas familiares.
- Gerir enunciados muito curtos, isolados e
preestabelecidos, procurando expressões,
articulando palavras menos familiares e
procedendo a rearranjos na comunicação.
- Perguntar e responder a questões sobre
aspetos pessoais, interagindo de forma simples,
recorrendo a repetições, reformulações e
correções.
Duração do curso
120horas

- Participar em breves trocas de palavras
relacionadas
com
aspetos
pessoais,
descrevendo-se a si próprio, descrevendo o que
faz e onde mora;
- Reconhecer e aplicar expressões simples e
vocabulário sobre pessoas e lugares;
- Compreender mensagens simples, curtas e
claras.
- Fazer uma apresentação e usar expressões
básicas para cumprimentar e para se despedir.
- Perguntar como as pessoas estão e reagir em
conformidade às notícias.
- Identificar e aplicar regras linguísticas de
acordo com o respetivo contexto e finalidade.

Código da área
de Formação

Horário

Datas de Realização
9 de outubro de 2014

Total

120

222LLE_ING_A1
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Curso
Inglês nível A2

Estrutura Curricular

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e estudantes,
pessoas que por razões particulares ou
profissionais querem adquirir conhecimentos
de alemão. Nesta formação não se pressupõe
que os formandos tenham qualquer
conhecimento prévio da língua.
Objetivos
Comunicar em situações simples, de rotina do
dia-a-dia, sobre assuntos e atividades habituais
que exijam apenas uma troca de informação
simples e direta.
Compreender e produzir enunciados escritos e
orais simples sobre temas relacionados com
atividades quotidianas, de lazer e espaços
públicos de consumo.
Gerir
enunciados
curtos,
isolados
e
preestabelecidos, procurando expressões,
articulando palavras menos familiares e
procedendo a rearranjos na comunicação.
Perguntar e responder a questões sobre
aspetos pessoais, interagindo de forma simples,
recorrendo a repetições, reformulações e
correções.
Duração do curso
120horas

- Reconhecer e aplicar expressões e vocabulário
mais frequentes relacionados com aspetos de
interesse pessoal (família, compras, trabalho e
meio em que vive).
- Ler textos curtos e simples, encontrando
informação previsível e concreta em textos
simples de uso corrente (anúncios, folhetos,
ementas, horários).
- Escrever notas e mensagens curtas e simples
sobre assuntos de necessidade imediata;
escrever uma carta pessoal muito simples, por
exemplo, para agradecer alguma coisa a
alguém.
- Fazer uma apresentação e usar expressões
básicas para cumprimentar e para se despedir.
- Perguntar como as pessoas estão e reagir em
conformidade às notícias.
- Identificar e aplicar regras linguísticas de
acordo com o respetivo contexto e finalidade.

Código da área
de Formação

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização
13 de outubro de 2014

Total

120

222LLE_ING_A2
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Curso
Inglês nível B1

Estrutura Curricular

Destinatários
Jovens e adultos, alunos e estudantes,
pessoas que por razões particulares ou
profissionais querem adquirir conhecimentos
de alemão. Nesta formação não se pressupõe
que os formandos tenham qualquer
conhecimento prévio da língua.
Objetivos

Duração do curso
120horas

Código da área
de Formação

Horário

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização
13 de outubro de 2014

120

222LLE_ING_B1
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Curso
Comunicação, Imagem e
Marketing
Destinatários
Os destinatários desta ação são dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em geral
e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem:
- Ser capazes de compreender o conceito de
comunicação e imagem inseridos no âmbito das
organizações do tipo associação.
Duração do curso
12horas

Estrutura Curricular

- Noções de tipos de Comunicação;
- Ter noções sobre Mensagens e a sua
Estrutura;
- Ter noções sobre Planos de Comunicação e
Estratégias de Comunicação;
- Ter noções de publicidade;
- Conhecer outras formas de comunicação;
- Conhecer o conceito de comunicação
integrada e novas tendências de comunicação
nos dias de hoje.

Código da área
de Formação

Horário

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

342MP_CIM
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Curso
Marketing em Eventos
Destinatários
Os destinatários desta ação são técnicos,
treinadores e colaboradores de clubes,
associações
ou
federações
desportivas,
estudantes em frequência universitária de cursos
relacionados com o desporto ou Cursos
Tecnológicos de Desporto, colaboradores de
empresas privadas, ginásios que atuem no setor
do desporto, alunos em frequência do Ensino
Secundário na cadeira de Desporto e pessoas
relacionadas com o desporto de um modo geral.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem:
- Ter conhecimentos de Marketing para Eventos
Desportivos.

Duração do curso
12horas

Estrutura Curricular

- Conhecer os princípios gerais do Marketing;
- Conhecer as especificidades do Marketing
Desportivo;
- Ter noções de consumo desportivo;
- Ter noções de estratégias dos prestadores de
serviços desportivos;
- Ter noções de Marketing-Mix dos
prestadores de serviços desportivos;
- Perceber como o desporto pode ser veículo
de comunicação para as empresas;
- Tomar contacto com as soluções de
marketing mais eficazes para promoção de um
evento desportivo.

Código da área
de Formação

Horário

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

342MP_ME
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Curso
Marketing em Pequenas
Organizações
Destinatários
Os destinatários desta ação são Gestores,
colaboradores, freelancers, profissionais liberais,
estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária, estudantes de Cursos Tecnológicos
e outras pessoas que intervenham em pequenas
organizações, no movimento associativo em
geral ou em pequenas empresas ou negócios
locais.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem:
- Perceber o âmbito de atuação e especificidade
do Marketing para pequenas organizações.

Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Estrutura Curricular

- Conhecer os princípios gerais do Marketing;
- Conhecer as especificidades do Marketing de
Serviços;
- Ter noções de consumo;
- Ter noções de estratégias dos prestadores de
serviços;
- Ter noções de Marketing-Mix dos
prestadores de serviços;
- Conhecer formas simplificadas mas eficazes
de fazer Marketing em pequenas
organizações;
- Ter noções de conceção de um Plano de
Marketing Simplificado.

Código da área
de Formação

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

342MP_MPO
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Curso

Destinatários
Os destinatários desta ação são dirigentes
associativos, técnicos, treinadores, colaboradores,
estagiários, estudantes em frequência universitária,
estudantes de Cursos Tecnológicos, colaboradores de
empresas privadas e outras pessoas que intervenham
em organizações associativas e no movimento
associativo em geral ou que pretendam estabelecer
relações com organizações do tipo associação.
Para frequentarem esta formação, os formandos
devem:
- Estar envolvidos com organismos do tipo de
associativo; Pertencer a uma equipa/órgão que
desenvolva projetos no âmbito do marketing; Pertencer
a um órgão associativo onde exista necessidade de
analisar projetos no âmbito do Marketing, em
colaboração com o departamento ou responsável de
marketing; Possuir algum tipo de experiências na área
de marketing.
Objetivos
Conhecer os princípios gerais do marketing.
Conhecer as especificidades do Marketing de Serviços.
Ter noções de consumo.
Ter noções de estratégias dos prestadores de serviços.
Ter noções do Marketing-Mix dos prestadores de
serviços.
Conhecer as características dos organismos
associativos.
Conhecer formas simplificadas mas eficazes de fazer
marketing em pequenas organizações.
Ter noções de conceção de um Plano de Marketing
Simplificado.

Estrutura Curricular
- Saber identificar os princípios gerais do
Marketing;
- Compreender o âmbito de
aplicação/utilização de cada princípio do
Marketing;
- Compreender a utilidade dos princípios do
Marketing.
- Conhecer as características próprias do
marketing de serviços;
- Conhecer as características próprias do
marketing de produtos;
- Saber comparar o marketing de serviços com
o marketing de produtos, através das suas
características.
- Saber definir consumo;
- Compreender como os consumidores se
comportam.
- Conhecer as estratégias genéricas dos
prestadores de serviços.
- Identificar as variáveis do Marketing mix no
âmbito dos serviços.
- Conhecer as características e dos organismos
associativos;
- Perceber as diferenças dos organismos
associativos em relação a outros organismos.
- Conhecer as formas simples e eficazes de
fazer marketing ao alcance dos organismos
associativos.
- Conhecer a estrutura adequada para um
plano de marketing.

Código da
área de
Formação

Duração do curso
12horas
Horário
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

Total

12

342MP_MCD
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Organismos Associativos
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Curso
Propostas de Patrocínio
Destinatários
Os destinatários desta ação são Dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em geral
e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem:
- Ficar dotados do conhecimento fundamental
para compreender, enquadrar e saber elaborar
uma proposta de patrocínio de qualidade.
Duração do curso
12horas

Estrutura Curricular

Conhecer a fundamentação teórica associada
a um patrocínio.
Perceber de que modo se planeia um
patrocínio na perspetiva da empresa que
patrocina.
Conhecer a estrutura ideal para uma proposta
de patrocínio.
Saber como se efetua a avaliação de
patrocínios.
Saber elaborar uma proposta de patrocínio.

Código da área
de Formação

Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

342MP_PP

Plano de Formação 2014-2015

Total
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Curso

Destinatários
Os destinatários desta ação são
dirigentes, técnicos, treinadores e
colaboradores de clubes, associações ou
federações desportivas, estudantes em
frequência universitária de cursos
relacionados com o desporto ou Cursos
Tecnológicos de Desporto, colaboradores
de empresas privadas e ginásios que
atuem no setor do desporto, alunos em
frequência do Ensino Secundário na
cadeira de Desporto e pessoas
relacionadas com o desporto de modo
geral.
NOTA: quanto mais experiência o
formando tiver mais benefícios retira
desta formação.
Objetivos
- Compreender os aspetos legais inerentes
à constituição e funcionamento de um
Clube;
- Compreender a importância da gestão
de sócios e da comunicação com estes;
- Conhecer os principais processos
inerentes à gestão desportiva e financeira
do Clube;
- Perceber a importância do planeamento
estratégico e do marketing para a gestão
do Clube.
Duração do curso
12horas
Horário
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

Estrutura Curricular
Definir o que é um clube;
Perceber o que é um clube;
Relacionar desporto com atividade económica;
Definir a estrutura do sistema desportivo português;
Identificar os sistemas relacionados com o desporto e a
Network do desporto;
Enunciar o direito de uma Associação;
Indicar a diferença entre clubes e associações;
Identificar os passos para a constituição de um clube;
Enunciar a estrutura dos estatutos;
Enunciar as regras dos estatutos;
Perceber o que é um organigrama;
Definir bases de dados de sócios
Perceber para que servem as bases de dados de sócios;
Tomar contacto com outras bases de dados;
Enunciar o processo de inscrição de sócios;
Identificar como devem ser emitidos os Diplomas e os
Certificados;
Enunciar os vários tipos de comunicação existentes;
Identificar os tipos de documentos existentes para
comunicar interna e externamente;
Identificar a estrutura adequada e os elementos
necessários para uma comunicação eficaz;
Identificar o que é um orçamento e o que se faz;
Enunciar alguns princípios da Orçamentação de
atividades;
Definir o que é a gestão de tesouraria;
Perceber como se faz a gestão de um mapa de
tesouraria;
Conhecer os documentos de prestação de contas aos
associados, sua importância, obrigatoriedade e estrutura
adequada;
Definir o que é e como se faz um mapa de exploração;
Ter noções de organização de atividades.
Enunciar as características do marketing desportivo;
Definir Segmentação, Targeting e Posicionamento;
Ter uma noção do que é um mercado;
Perceber como se comporta o Consumidor;
Definir a visão, a missão e os valores;
Definir o que é planeamento estratégico;
Tomar contacto com várias estratégicas genéricas para o
setor do desporto;

Total

12

Código da área
de Formação

345GA_GCA
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Gestão de Clubes e
Associações
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Curso
Gestão de Eventos
Destinatários
Os destinatários desta ação são Dirigentes,
técnicos, treinadores e colaboradores de clubes,
associações
ou
federações
desportivas,
estudantes em frequência universitária de cursos
relacionados com o desporto ou Cursos
Tecnológicos de Desporto, colaboradores de
empresas privadas e ginásios que atuem no setor
do desporto, alunos em frequência do Ensino
Secundário na cadeira de Desporto e pessoas
relacionadas com o desporto de modo geral.
Nota: quanto mais experiência o formando
tiver mais benefícios retira desta formação.
Objetivos
No final da formação o formando deve ser capaz
de:
- Ter conhecimentos de Gestão de Eventos
Desportivos.

Estrutura Curricular

- Conhecer e diferenciar as diferentes fases de
criação e gestão de um evento desportivo;
- Conhecer e identificar os fatores associados à
criação e gestão de um evento desportivo;
- Identificar os aspetos chave que sustentam o
desenvolvimento de um evento desportivo.

Código da área
de Formação

Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

345GA_GE
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Curso
Gestão Orçamental e Financeira
Destinatários
Os destinatários desta ação são Dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em geral
e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação o formando deve ser capaz
de:
- Conhecer como se realiza a Gestão Orçamental
e Financeira.
Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral
Local de Realização
Edugep - Setúbal

Estrutura Curricular

- Ser capaz de enunciar uma definição de
gestão orçamental, orçamento, gestão
financeira e relatório de contas;
- Ter noções gerais dos aspetos fundamentais
do planeamento;
- Conhecer a estrutura de um orçamento;
- Ser capaz de identificar custos e proveitos no
desporto;
- Ter noções de implementação de um
orçamento;
- Ter noções da relação entre programas e
orçamentos;
- Ter noções de controlo orçamental e da sua
importância;
- Ser capaz de identificar desvios orçamentais;
- Ser capaz de interpretar um orçamento com
recurso a indicadores gerais;
- Conhecer algumas ferramentas de gestão de
tesouraria;
- Conhecer a estrutura de um relatório de
contas.

Código da área
de Formação

Datas de Realização

12

345GA_GOF
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Total

Mod_25_02

23

Plano de Formação 2014-2015

Curso
Orçamentação de Eventos

Estrutura Curricular

Destinatários
Os destinatários desta ação são dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores de clubes,
associações
ou
federações
desportivas,
estudantes em frequência universitária de cursos
relacionados com o desporto ou Cursos
Tenológicos de Desporto, colaboradores de
empresas privadas e ginásios que atuem no setor
do desporto, alunos em frequência do Ensino
Secundário na cadeia de Desporto e pessoas
relacionadas com o desporto de modo geral.
Nota: quanto mais experiência o formando
tiver mais benefícios retira desta formação.
Objetivos
No final da formação o formando deve ser capaz
de:
- Ter conhecimentos de Gestão de Eventos
Desportivos.

- Conhecer e diferenciar as diferentes fases de
criação e gestão de um evento desportivo;
- Conhecer e identificar os fatores associados à
criação e gestão de um evento desportivo;
- Identificar os aspetos chave que sustentam o
desenvolvimento de um evento desportivo.

Código da área
de Formação

Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Datas de Realização

Total

12

345GA_OE

Mod_25_02
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Local de Realização
Edugep - Setúbal
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Curso
Planeamento e Gestão de Projetos

Estrutura Curricular

Destinatários
Os destinatários desta ação são Dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em geral
e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Desenvolver competências com vista à melhoria
no planeamento e gestão de projetos.

- Conhecer as várias fases de gestão de um
projeto;
- Conhecer ferramentas de trabalho utilizadas
na gestão de projetos;
- Ser capaz de estruturar um projeto.

Código da área
de Formação

Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral
Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

345GA_PGP
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Total
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Curso
Planeamento Estratégico
Destinatários
Os destinatários desta ação são Dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em geral
e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Estruturar um modelo de Plano Estratégico com
dados da organização onde atuam;
Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Estrutura Curricular

- Conhecer a estrutura e ser capaz de explicar
o que é um Plano Estratégico;
- Ter noções de como elaborar o processo
para construção de um Plano Estratégico;
- Ter noções de como fazer uma análise
estratégica de uma organização;
- Ser capaz de organizar a informação
necessária num plano estratégico;
- Ter noções de como definir objetivos e as
respetivas estratégias;
- Ter noções de como implementar um plano
estratégico;
- Ter noções de como controlar a
implementação de um plano estratégico.

Código da área
de Formação

Local de Realização
Edugep - Setúbal
Datas de Realização

12

345GA_PE
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Total
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Curso
Planos de Atividade, Orçamentos,
Relatórios de Atividades e Contas
Destinatários
Os destinatários desta ação são dirigentes,
técnicos, treinadores, colaboradores, estagiários,
estudantes
em
frequência
universitária,
estudantes
de
Cursos
Tecnológicos,
colaboradores de empresas privadas e outras
pessoas que intervenham em organizações
associativas e no movimento associativo em
geral e que pretendam estabelecer relações com
organizações do tipo associação.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Elaborar documentos de referências como
planos de atividades e orçamentos e relatórios
de atividades e contas.
Duração do curso
12horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Estrutura Curricular

- Conhecer a noção, estrutura, utilidade e tipo
de informação de cada um dos documentos
abordados;
- Identificar os diversos elementos a incluir
num calendário de atividades;
- Compreender os diversos elementos a incluir
num calendário de atividades;
- Ter noções de elaboração de um orçamento;
- Compreender os diversos elementos a incluir
num Plano Orçamental e num Relatório de
Contas;
- Compreender a importância destes
documentos de referência para a prossecução
dos objetivos da associação.

Código da área
de Formação

Local de Realização
Edugep - Setúbal

Total

12

345GA_PAORAC
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Datas de Realização
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862 – Segurança e Higiene no
Trabalho
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Curso
Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho - SHST

Estrutura Curricular

Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
colaboradores de empresas e instituições nos
diversos setores de atividade que pretendam
contribuir para uma valorização do fator
humano. Deste modo, elimina-se ou minimiza-se
possíveis consequências graves provenientes de
atos inseguros, que se podem traduzir em
acidentes de trabalho ou doenças profissionais.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Atuar em caso de emergência no local de
trabalho, prevenindo os riscos profissionais de
modo a gerir a segurança comportamental.

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

- Enquadrar a Gestão da Prevenção na gestão
integrada das organizações;
- Conhecer os fatores de risco no local de
trabalho;
- Conhecer as principais causas de acidentes

Assiduidade
Regime presencial, com presença total.

de trabalho e doenças profissionais a que os

Código da área
de Formação

colaboradores se encontram expostos no seu
local de trabalho;

Duração do curso
10 horas

- Conhecer as formas de prevenir os riscos

Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

comportamental.

profissionais, atuando ao nível da segurança

Datas de Realização
27 de abril de 2015
Preço
Valor sócio da AHBVS: 99.00 €
Valor não sócio: 110.00 €

Total

10

862SHT_SHST
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Local de Realização
AHBVS - Setúbal
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Curso
Primeiros Socorros-Noções
Básicas

Estrutura Curricular

Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
profissionais que trabalham nos mais diversos
setores de atividade e todos os indivíduos em
geral
que
pretendam
adquirir
novas
competências e enriquecer o seu currículo com
esta formação na área da saúde.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Atuar em caso de emergência, de modo a
prestar a primeira assistência a vítimas de
acidente ou doença súbita, até à chegada de
socorro profissional.
Assiduidade
Regime presencial, com presença total.
Duração do curso
16 horas

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

- Conhecer o conceito de Suporte Básico de
Vida (SBV) de acordo com o algoritmo vigente;
- Treinar os participantes para que saibam
como agir na prevenção e na presença de uma
vítima em situação de envenenamento ou
intoxicação;

Código da área
de Formação

Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Datas de Realização
9 de abril de 2015
6 de julho de 2015
12 de outubro de 2015
Preço
Valor sócio da AHBVS: 144.00 €
Valor não sócio: 160.00 €

Total

16

862SHT_PS
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Curso
Estrutura Curricular

Suporte Básico de Vida
Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
profissionais que trabalham nos mais diversos
setores de atividade e todos os indivíduos em
geral
que
pretendam
adquirir
novas
competências e enriquecer o seu currículo com
esta formação na área da saúde. Deste modo,
elimina-se
ou
minimiza-se
possíveis
consequências graves provenientes de atos
inseguros, que se podem traduzir em acidentes
de trabalho ou doenças profissionais.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Aplicar corretamente o suporte básico de vida
Assiduidade
Regime presencial, com presença total
Duração do curso
6 horas

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

- Conhecer os elementos fundamentais do
suporte básico de vida;
- Conhecer as manobras de suporte básico de
vida;
- Ser capaz de atuar em caso de emergência

Código da área
de Formação

Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Datas de Realização
26 de março de 2015
3 de junho de 2015
26 de outubro de 2015
Preço
Valor sócio da AHBVS: 58,50 €
Valor não sócio: 65,00 €

Total

6

862SHT_SBV
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Curso
Estrutura Curricular

Extintores Portáteis
Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
colaboradores de empresas, instituições e
particulares nos diversos setores de atividade
que pretendam contribuir para uma maior
valorização do fator humano. Deste modo,
elimina-se
ou
minimiza-se
possíveis
consequências graves provenientes de atos
inseguros, que se podem traduzir em acidentes
de trabalho ou doenças profissionais.

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Atuar num contexto real de modo a prevenir
danos
Assiduidade
Regime presencial, com presença total.

- Conhecer os princípios gerais de combate a
incêndios em edifícios;

Código da área
de Formação

- Reconhecer a importância de um extintor e
as suas formas de utilização.
Duração do curso
4 horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Datas de Realização

Preço
17 de junho de 2015
Valor sócio da AHBVS: 48.00 €
Valor não sócio: 43.20 €

Total

4

861PPB_EP

Mod_25_02
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Curso
Medidas de Autoproteção

Estrutura Curricular

Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
responsáveis de segurança, delegados de
segurança, funcionários nomeados para as
funções de prevenção e de atuação em caso de
emergência. De uma forma geral, esta formação
destina-se a todos os profissionais para quem a
segurança é importante.
Durante a formação é necessário haver proatividade dos formandos, empenho, participação
e espírito crítico.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Atuar, de forma consciente, numa situação de
emergência.
Assiduidade
Regime presencial, com presença total.

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

- Reconhecer a importância da valorização e
adoção de atitudes pró-ativas de segurança;

Código da área
de Formação

- Conhecer os princípios gerais de segurança,
prevenção e atuação em caso de emergência.

Duração do curso
4 horas
Horário
De acordo com a disponibilidade dos inscritos –
laboral ou pós-laboral

Datas de Realização
22 de julho de 2015
Preço
Valor sócio da AHBVS: 43.20 €
Valor não sócio: 48.00 €

Total

4

861PPB_MA
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Estrutura Curricular

Destinatários

Os destinatários desta ação são todos os
responsáveis de segurança, delegados de
segurança, funcionários nomeados para as
funções de prevenção e de atuação em caso de
emergência. De uma forma geral, esta formação
destina-se a todos os profissionais para quem a
segurança é importante.
Durante a formação é necessário haver proatividade dos formandos, empenho, participação
e espirito crítico.
Objetivos
No final da formação, os formandos devem ser
capazes de:
- Atuar na segurança contra incêndio, de modo a
salvaguardar a vida e a integridade física;
- Atuar na segurança contra incêndios,
protegendo e minimizando os danos nos
edifícios, equipamentos e mobiliário.
Assiduidade
Regime presencial, com presença total.
Duração do curso
9 horas
Horário

Curso desenvolvido em
parceria com os
Bombeiros Voluntários
de Setúbal.

Código da área
de Formação
- Saber os fenómenos e as formas de
combustão e os métodos de extinção;
- Conhecer os agentes extintores;
- Conhecer as redes de incêndios e os sistemas
automáticos de deteção de incêndios;
- Conhecer os equipamentos de iluminação e
de sinalética de segurança;
- Entender a informação relacionada com a
segurança.

Local de Realização
AHBVS - Setúbal
Datas de Realização
30 de setembro de 2015
Preço
Valor sócio da AHBVS: 99,00€
Valor não sócio: 110.00€

Total

9h

861PPB_MICI
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Meios de Intervenção no
Combate a Incêndios
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Plano de formação

146 – Formação de Professores
e formadores de áreas
tecnológicas

Designação do Curso
Formação Pedagógica Inicial de Formadores*

90

Gestão de Conflitos em Grupos

25

Dinâmicas de Grupo

25

Iniciação ao Mandarim

50

Mandarim continuação

50

Alemão (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
222 – Línguas e Literaturas
Estrangeiras**

342 – Marketing e Publicidade

Duração
(h)

Inglês (A1, A2, B1, B2, C1, C2)

120/50
120

Inglês Técnico – Plano personalizado

-

Alemão Técnico – Plano personalizado

-

Espanhol Técnico – Plano personalizado

-

Comunicação, Imagem e Marketing

12

Marketing em Eventos

12

Marketing em Pequenas Organizações

12

Marketing para Clubes Desportivos/Organismos
Associativos

12

Propostas de Patrocínio

12

Gestão de Clubes e Associações

12

Gestão de Eventos

12

345 – Gestão e Administração

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

12

abr

mai

jun

jul

ago

11

18
2
25

3

9/13

9
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861 – Proteção de Pessoas e
Bens

862 – Segurança e Higiene no
Trabalho

Designação do Curso

Duração
(h)

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

Gestão Orçamental e Financeira

12

Orçamentação de Eventos

12

Planeamento e Gestão de Projetos

12

Planeamento Estratégico

12

Planos de Atividade, Orçamentos, Relatórios de
Atividades e Contas

12

Equipas de Primeira Intervenção

16

11

Equipas de Primeira Intervenção - Atualização

8

27

Extintores Portáteis

4

Medidas de Autoproteção

4

Meios de Intervenção no Combate a Incêndios

9

Primeiros Socorros

16

9

Primeiros Socorros Pediátricos

12

20

Suporte Básico de Vida

6

Massa Training

4

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST)

10

jun

jul

ago

17
22

26

3

27

*Esta formação só decorre com um mínimo de 10 de formandos.
**Os cursos de línguas são organizados de acordo com as orientações do Quadro Europeu de Referência para as Línguas, sendo que as formações podem organizar-se em blocos formativos
de duração variável de acordo com as necessidades e plano de formativo delineado.
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