REFERENCIAL DE FORMAÇÃO
EM VIGOR

Nível de Qualificação: 4

Á rea de Educação e
Formação

341 . Comércio

Código e Designação
do Referencial de
Formação

341346 - Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital

Modalidades de
Educação e Formação

Cursos de A prendizagem

Total de pontos de
crédito

184,50
(inclui 20 pontos de crédito da Formação Prática em Contexto de Trabalho)

Publicado no Boletim do Trabalho e Em prego (BTE) nº 17 de 08 de m aio de 2016
com entrada em vigor a 08 de m aio de 2016.
1ª Atualização em 01 de setem bro de 2016.
2ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 39 de 22 de
outubro de 2017 com entrada em vigor a 22 de outubro de 2017.
Publicação e
atualizações

3ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 8 de 29 de
fevereiro de 2020 com entrada em vigor a 29 de fevereiro de 2020.
4ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 19 de 22 de
m aio de 2020 com entrada em vigor a 22 de m aio de 2020.
5ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 27 de 22 de
julho de 2020 com entrada em vigor a 22 de julho de 2020.
6ª Actualização publicada no Boletim e Trabalho do Em prego (BTE) nº 47 de 22 de
dezem bro de 2020 com entrada em vigor a 22 de dezem bro de 2020.

Observações

1 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

1. Referencial de Formação Global
Formação Sociocultural
Dom ínio de Form ação: Viver em Português (275 horas)

Código

UFCD

Horas

6651

Portugal e a Europa

50

6652

Os media hoje

25

6653

Portugal e a sua História

25

6654

Ler a imprensa escrita

25

6655

A Literatura do nosso tempo

50

6656

Mudanças profissionais e mercado de trabalho

25

6657

Diversidade linguística e cultural

25

6658

Procurar emprego

50

Dom ínio de Form ação: Com unicar em Língua Inglesa (200 horas)

Código

UFCD

Horas

6659

Ler documentos informativos

25

6660

Conhecer os problemas do mundo atual

50

6661

Viajar na Europa

25

6662

Escolher uma profissão/Mudar de atividade

25

6663

Debater os direitos e deveres dos cidadãos

25

6664

Realizar uma exposição sobre as instituições internacionais

50

Notas:
Pode optar-se pelo desenvolvim ento de outra língua estrageira, que se revele m ais interessante do ponto vista
das necessidades do desenvolvim ento de outra língua estrangeira, que se revele m ais interessante do ponto de
vista das necessidades do m ercado de trabalho, tendo por base os m esm os conteúdos e objetivos/com petências
a adquirir.

Dom ínio de Form ação: Mundo Atual (100 horas)

Código

6665

UFCD

O Homem e o ambiente

Horas

25
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Formação Sociocultural

6666

Publicidade: um discurso de sedução

25

6667

Mundo atual – tema opcional

25

6668

Uma nova ordem económica mundial

25

Dom ínio de Form ação: Desenvolvim ento Pessoal e Social (100 horas)

Código

UFCD

Horas

6669

Higiene e prevenção no trabalho

50

6670

Promoção da saúde

25

6671

Culturas, etnias e diversidades

25

Dom ínio de Form ação: Tecnologias de Inform ação e Com unicação (100 horas)

Código

UFCD

Horas

0755

Processador de texto - funcionalidades avançadas

25

0757

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas

25

0767

Internet - navegação

25

0792

Criação de páginas para a web em hipertexto

25

Formação Científica
Dom ínio de Form ação: Matem ática e Realidade (200 horas)

Código

UFCD

Horas

6672

Organização, análise da informação e probabilidades

50

6673

Operações numéricas e estimação

25

6674

Geometria e trigonometria

50

6675

Padrões, funções e álgebra

25

6676

Funções, limites e cálculo diferencial

50

Dom ínio de Form ação: Direito (100 horas)

Código

6696

UFCD

Ordem jurídica, fontes de Direito, sujeitos e relação jurídica

Horas

25
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Formação Científica

6697

Contrato e garantias

25

6698

Sociedades comerciais

25

6699

Títulos de crédito e operações bancárias

25

Dom ínio de Form ação: Econom ia (100 horas)

Código

UFCD

Horas

6700

Agentes económicos e atividades e económicas

25

6701

Funcionamento da atividade económica

25

6702

Estado como regulador da atividade económica

25

6703

Economia portuguesa em contexto inernacional

25

Total de Pontos de Crédito das Componentes de Formação Sociocultural e de Formação Científica: 70
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Formação Tecnológica

Horas

Pontos de
crédito

Setor do comércio e serviços - conceitos
e princípios gerais

25

2,25

2

Atividade do profissional de Técnico de
Comunicação e Serviço Digital

25

2,25

0349

3

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho - conceitos básicos

25

2,25

9205

4

Processo de comunicação

50

4,50

9206

5

Comunicação escrita – serviço ao cliente

50

4,50

9207

6

Qualidade e satisfação do cliente

25

2,25

9208

7

Inteligência emocional

25

2,25

7843

8

Técnicas de negociação e venda

50

4,50

9209

9

E-marketing – princípios gerais

50

4,50

9210

10

Atendimento não presencial ao cliente

50

4,50

9211

11

Fidelização e recuperação de clientes

25

2,25

9212

12

Gestão de reclamações – venda não
presencial

25

2,25

9213

13

Neuromarketing

50

4,50

9214

14

Marketing digital

25

2,25

9215

15

Marketing 3.0

25

2,25

9216

16

Meios de comunicação digital

25

2,25

9217

17

Planos e campanhas de comunicação –
venda não presencial

50

4,50

9218

18

Campanhas de serviços ativos e
serviços reativos

50

4,50

9219

19

Social media

25

2,25

9220

20

Gestão de conteúdos digitais

25

2,25

9221

21

Gestão de mobile

50

4,50

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

9203

1

9204
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Formação Tecnológica

Horas

Pontos de
crédito

Processo de venda não presencial

50

4,50

23

Gestão de equipas

25

2,25

7229

24

Gestão do stress do profissional

25

2,25

9223

25

Documentação comercial – assistência
ao cliente não presencial

25

2,25

9224

26

Sistemas digitais e gestão documental

25

2,25

9225

27

Língua inglesa – comunicação e serviço
ao cliente não presencial

50

4,50

Total da carga horária e de pontos de crédito:

950

85,50

Código 1

Nº

UFCD obrigatórias

9222

22

7844

Para obter a qualificação de Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital, para além das
UFCD obrigatórias, terão também de ser realizadas 100 horas das UFCD opcionais

UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Serviço ao cliente

50

4,50

2

Gestão de informação do cliente

25

2,25

5436

3

Liderança e motivação de equipas

50

4,50

5446

4

Língua espanhola - relações laborais iniciação

50

4,50

9227

5

Língua espanhola – apresentação de
produto/serviço

25

2,25

8609

6

Língua espanhola - atendimento

50

4,50

Código

Nº

UFCD

0487

1

9226
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UFCD opcionais

Bolsa

Horas

Pontos de
crédito

Língua espanhola - atendimento no
serviço pós-venda

50

4,50

8

Gestão da presença empresarial nas
redes sociais

50

4,50

10785

9

Publicidade nas redes sociais

25

2,25

7852

10

Perfil e potencial do empreendedor –
diagnóstico/ desenvolvimento

25

2,25

7853

11

Ideias e oportunidades de negócio

50

4,50

7854

12

Plano de negócio – criação de
micronegócios

25

2,25

7855

13

Plano de negócio – criação de
pequenos e médios negócios

50

4,50

8598

14

Desenvolvimento pessoal e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8599

15

Comunicação assertiva e técnicas de
procura de emprego

25

2,25

8600

16

Competências empreendedoras e
técnicas de procura de emprego

25

2,25

9820

17

Planeamento e gestão do orçamento
familiar

25

2,25

9821

18

Produtos financeiros básicos

50

4,50

9822

19

Poupança – conceitos básicos

25

2,25

9823

20

Crédito e endividamento

50

4,50

9824

21

Funcionamento do sistema financeiro

25

2,25

9825

22

Poupança e suas aplicações

50

4,50

10672

23

Introdução à utilização e proteção dos
dados pessoais

25

2,25

10746

24

Segurança e Saúde no Trabalho –
situações epidémicas/pandémicas

25

2,25

10759

25

Teletrabalho

25

2,25

Código

Nº

UFCD

8606

7

10784
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Total da carga horária e de pontos de crédito da Formação
Tecnológica:

1050

94,50

Formação em Contexto de Trabalho

Horas

Pontos de
crédito

Considerando que os cursos de aprendizagem são desenvolvidos em
regime de alternância, parte das UFCD que integram a formação
tecnológica podem ser desenvolvidas na formação pratica em
contexto de trabalho (ver orientações para o desenvolvimento desta
componente de formação em www.iefp.pt)

1500

20

1

O s códigos assinalados a laranja correspondem a UFCD com uns a dois ou m ais referenciais, ou seja, transferíveis
entre referenciais de form ação.

2. Desenvolvimento das Unidades de Formação de Curta
Duração (UFCD)
2.1. Formação Sociocultural

6651

Portugal e a Europa

50 horas

1. Reconhece a Constituição com o Lei Fundam ental do Estado de Direito português.
2. Dem onstra o conhecim ento da hierarquia e das com petências dos órgãos de
soberania.
3. Ex plicita a interdependência entre governantes e governados no contex to das
sociedades dem ocráticas.
4. Lida de form a cooperante com os outros, assum indo as regras do jogo dem ocrático.
5. Indica os objetivos da adesão de Portugal à União Europeia.
Objetivos

6. Justifica a criação da União Europeia.
7. Refere as diferentes etapas da construção europeia.
8. Distingue os diferentes Tratados.
9. Caracteriza as principais instituições da União Europeia.
10. Reconhece a im portância de organizações internacionais na resolução de problem as
globais.
11. Identifica diferentes tipos de organizações internacionais e ex plicita as funções das
principais.
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Conteúdos
1. O rganização do Estado Dem ocrático
1.1. O Estado de Direito – a Constituição
1.1.1. A génese da nossa Constituição
1.1.2. A prevalência da Lei Fundam ental face a outras norm as ou leis
1.1.3. Princípios, direitos e garantias
1.1.4. O rganização política
2. O s Ó rgãos de Soberania – sua com posição, com petências e interligação
2.1. Presidência da República, Assem bleia da República, Governo e Tribunais
3. A Adm inistração Pública
3.1. Algum as com petências a nível central, regional e local
4. Integração de Portugal na União Europeia
4.1. Principais m otivações do pedido de adesão e im plicações decorrentes da integração
5. A Europa, o cidadão e o trabalho
5.1. Estados-Mem bros: sucessivos alargam entos
5.2. Mercado Único Europeu
5.3. Adesão à m oeda única
5.4. O s principais Tratados da União Europeia
5.5. As instituições europeias
5.6. O cidadão/profissional europeu
6. A Europa e o Mundo
6.1. As principais organizações internacionais: organizações intergovernam entais (O NU, O TAN, entre outras) e
organizações não governam entais
6.2. Nível de intervenção na resolução de problem as m undiais

6652

Os media hoje

25 horas

1. Distingue com unicação e inform ação.
2. Identifica os vários tipos de m edia e as respetivas funções.
Objetivos

3. Ex plicita a influência do m edia na opinião pública.
4. Reconhece a im portância do direito à inform ação.
5. Identifica novas form as de inform ação e de com unicação resultantes da evolução
tecnológica.

Conteúdos
1. Conceitos de com unicação, inform ação e m edia
2. Funções e potencialidades dos diferentes m edia
3. Com ponentes do sistem a m ediático: profissionais, em presas, tecnologias, conteúdos, audiências e políticas de
com unicação
4. Condicionantes da produção m ediática: audiências, program ação e publicidade
5. A im portância dos m edia na form ação da opinião pública
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6. Condicionantes da produção m ediática: audiências, program ação e publicidade
7. Com ponentes do direito à inform ação
8. O bstáculos ao direito à inform ação
9. Relação entre as novas tecnologias e a com unicação

6653

Portugal e a sua História

25 horas

1. Situa, cronologicam ente, os m om entos m ais im portantes da história de Portugal
contem porâneo.
2. Identifica, em diferentes períodos de tem po, as influências estrangeiras na cultura e
nos diversos setores de atividade económ ica portugueses.
3. Reconhece o protagonism o de Portugal em determ inados m om entos históricos.
Objetivos
4. Relaciona as diferentes correntes de pensam ento com a produção artística e literária
que lhes está associada.
5. Caracteriza, genericam ente, a evolução da estrutura social, da cultura e dos costum es.
6. Com preende as causas que conduziram a um processo de transição dem ocrática em
Portugal.

Conteúdos
1. A civilização industrial no século XIX e XX
1.1. O m undo industrializado no século XIX
1.2. As alterações urbanas e sociais da industrialização
1.3. O s novos m odelos culturais do m undo industrializado
2. A Europa e o m undo no século XX
2.1. As transform ações económ icas do pós-guerra
2.2. Mutações na estrutura social, na cultura e nos costum es
2.3. Ruptura e inovação na arte e na literatura
3. Portugal no século XX
3.1. Portugal: da I República à ditadura m ilitar
3.2. Portugal: o autoritarism o e a luta contra o regim e
3.3. Portugal dem ocrático: a Revolução do 25 de Abril e a instauração do Estado Dem ocrático

6654

Ler a imprensa escrita

25 horas

1. Identifica e caracteriza tipos de tex tos jornalísticos.
Objetivos

2. Distingue jornais da im prensa escrita.
3. Desenvolve o espírito crítico e a capacidade com unicativa.

Conteúdos
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1. Jornal escrito e jornal televisionado
2. Tipos de jornais
2.1. Generalistas – nacionais e regionais
2.2. Especializados – desportivos, de artes, científicos, entre outros
3. Géneros jornalísticos e respetiva estrutura
4. Análise da estrutura de prim eiras páginas de jornais
5. Análise do conteúdo das diferentes secções e tipos de tex to de um jornal

6655

A Literatura do nosso tempo

50 horas

1. Identifica características genéricas do tex to literário.
2. Caracteriza genericam ente os diferentes géneros literários.
3. Distingue os vários géneros literários.

Objetivos

4. Estabelece relações entre a literatura portuguesa do século XX e outras form as de
ex pressão artística.
5. Identifica fontes de influência de diferentes correntes ou autores nacionais e
estrangeiros.
6. Reconhece um conjunto de autores representativos do século XX e relaciona-os com a
sua form a de escrita e principais obras.
7. Desenvolve capacidades de leitura, interpretação, análise crítica e de apreço pela arte.

Conteúdos
1. Conceito de literatura
2. Conceito de tex to literário
3. A literatura portuguesa do século XX
4. A relação da literatura portuguesa do século XX com outras form as de ex pressão artística
5. O s autores e a sua produção literária - que géneros literários e que tem áticas
5.1. Agustina Bessa Luís
5.2. António Lobo Antunes
5.3. David Mourão Ferreira
5.4. Dinis Machado
5.5. José Cardoso Pires
5.6. José Saram ago
5.7. Lídia Jorge
5.8. Manuel Alegre
5.9. Sophia de Mello Breyner Andresen
5.10. Vergílio Ferreira

6656

Mudanças profissionais e mercado de trabalho

25 horas
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1. Relaciona a evolução da organização do trabalho e das profissões com as m udanças
científicas e tecnológicas.
Objetivos

2. Avalia os im pactos das novas tecnologias no ex ercício profissional.
3. Com preende a influência das novas dinâm icas na evolução do m ercado de trabalho.
4. Reconhece a im portância da aprendizagem ao longo da vida, independentem ente do
contex to em que a m esm a se processa.

Conteúdos
1. Conceitos de trabalho, em prego e em pregabilidade
2. Representações sociais das profissões e dos contex tos de trabalho
3. Evolução científica e técnica e im plicações no m undo do trabalho
4. Novas form as de trabalho associadas às novas tecnologias – o teletrabalho
5. Classificação dos setores de atividades económ icas e profissões
6. Evolução dos perfis profissionais na área profissional do curso
7. A im portância dos percursos form ais, não form ais e inform ais de aprendizagem ao longo da vida

6657

Diversidade linguística e cultural

25 horas

1. Reconhece a língua com o característica de um a cultura.
2. Identifica os diferentes falares regionais e os seus elem entos diferenciadores.
3. Interpreta corretam ente o sentido da ex pressão “unidade na diversidade”.
Objetivos
4. Situa geograficam ente os diferentes falares.
5. Identifica alguns aspetos culturais dos países pertencentes à CPLP.
6. Relaciona os objetivos da CPLP com os objetivos da política ex terna portuguesa.

Conteúdos
1. O Português - um a Língua Viva
2. Língua, dialeto e falar regional
3. Unidade e diversidade da Língua Portuguesa
3.1. A pronúncia e o léx ico, elem entos de diferenciação
3.2. Variedades do português, distribuição geográfica
4. O Português no m undo actual
5. Com unidade de Língua O ficial Portuguesa (CPLP)
5.1. Antecedentes e Declaração
5.2. Estatutos
5.3. Estados m em bros
5.4. O bjectivos
6. Ex pansão da Língua Portuguesa no m undo: descobrim entos e descolonização
7. Política ex terna e defesa da Língua Portuguesa
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6658

Procurar emprego

50 horas

1. Com preende as ex igências do m ercado de trabalho em term os de inserção
profissional.
2. Identifica e consulta fontes diversificadas de ofertas de em prego.
3. Constrói instrum entos diversificados de candidatura a um em prego.
Objetivos

4. Ex plicita as finalidades dos diferentes instrum entos de candidatura ao em prego.
5. Distingue com portam entos e posturas ajustados e desajustados durante os processos
de seleção para um em prego.
6. Reconhece a im portância da procura ativa de em prego.
7. Desenvolve capacidades de iniciativa e de responsabilidade pessoal.

Conteúdos
1. Conceitos de m ercado de trabalho
2. O ferta e procura de em prego: rede de relações pessoais, anúncios, Centros de Em prego, em presas de
recrutam ento, Internet…
3. Técnicas e instrum entos de candidatura a um em prego: curriculum vitae, carta de apresentação, carta de
candidatura, carta de recom endação, entrevista, testes de selecção
4. Recrutam ento e m obilidade de trabalhadores na União Europeia
5. Program as e m edidas de apoio à inserção profissional e à criação de em presas
6. Ponto Nacional de Q ualificação (PNQ )

6659

Ler documentos informativos

25 horas

1. Lê e interpreta docum entos inform ativos e utilitários.
Objetivos

2. Adequa o discurso oral e escrito, em situações do quotidiano, de acordo com as
aprendizagens efetuadas.
3. Elabora um glossário com base nos docum entos trabalhados.

Conteúdos
1. Análise de tex tos inform ativos e utilitários
1.1. Instruções de utilização de equipam entos ou de produtos diversos
1.2. Anúncios e pequenos artigos
1.3. Rótulos de produtos alim entares
1.4. Regras de jogos
2. Sistem atização e apresentação do conteúdo dos tex tos trabalhados
3. Selecção dos principais term os em função do tem a
4. O rganização de um glossário
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6660

Conhecer os problemas do mundo atual

50 horas

1. Consulta várias fontes de inform ação.
2. Selecciona, organiza e sistem atiza a inform ação recolhida.
3. Analisa criticam ente a inform ação.
Objetivos

4. Produz tex tos escritos.
5. Argum enta oralm ente sobre os tex tos produzidos.
6. Consciencializa-se dos problem as que afetam presentem ente a hum anidade.
7. Identifica a im portância de alterar políticas, atitudes e com portam entos.

Conteúdos
1. Devem ser identificados dois tem as que se assum em na atualidade com o um problem a para a hum anidade,
de acordo com os interesses do grupo
2. Ex em plos
2.1. Ex clusão social e solidariedade
2.2. Migração e m inorias étnicas
2.3. Tox icodependências
2.4. Sida
2.5. Globalização
2.6. Avanços tecnológicos e reflex os no m undo do trabalho
2.7. Am eaça nuclear
2.8. Preservação am biental
2.9. (…)

6661

Viajar na Europa

25 horas

1. Consulta várias fontes de inform ação.
2. Selecciona, organiza e sistem atiza a inform ação recolhida.
3. Reconhece o espaço europeu e o espaço com unitário.
Objetivos

4. Identifica as diferentes m oedas utilizadas no espaço europeu e reconhece o respetivo
valor face ao euro.
5. Prepara a viagem a realizar.
6. Preenche form ulários e outros im pressos.
7. Utiliza m apas para identificar e se deslocar até aos locais pretendidos.

Conteúdos
1. A Europa e o Espaço Com unitário
2. Identificação do(s) país(es) a visitar (num m áx im o de 2)
3. Identificação das cidades a visitar
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4. Preparação da viagem
4.1. Recolha de dados de caracterização do destino da viagem
4.2. Contacto com agências de viagem
4.3. Identificações de docum entos ou outras condições ex igidas pelas autoridades do país
4.4. Mapas e roteiros
4.5. Plano de viagem

6662

Escolher uma profissão/Mudar de atividade

25 horas

1. Consulta várias fontes de inform ação.
2. Selecciona, organiza e sistem atiza a inform ação recolhida.
Objetivos

3. Analisa criticam ente a inform ação.
4. Identifica e desm onta estereótipos profissionais.
5. Produz docum entos de resposta a anúncios de oferta de em prego.

Conteúdos
1. Profissões tradicionais e novas profissões
2. Representações sociais das profissões
3. Caracterização das principais atividades associadas à saída profissional
4. Anúncios de oferta de em prego
5. Curriculum Vitae
6. Carta de apresentação

6663

Debater os direitos e deveres dos cidadãos

25 horas

1. Consulta várias fontes de inform ação.
2. Selecciona, organiza e sistem atiza a inform ação recolhida.
Objetivos

3. Analisa criticam ente a inform ação.
4. Distingue liberdade, direito e dever.
5. Defende e ex erce, em consciência, os seus direitos e deveres.

Conteúdos
1. Devem ser identificados dois tem as (um no dom ínio dos direitos e outro no dom ínio dos deveres) que se
assum am de m aior interesse para o grupo
2. Ex em plo
2.1. Liberdade de ex pressão
2.2. Liberdade de inform ação e liberdade de im prensa
2.3. Direito à segurança e protecção
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2.4. Direito à igualdade de oportunidades
2.5. Direito à diferença
2.6. Direito à educação ao longo da vida
2.7. Deveres do cidadão no respeito pelas liberdades individuais e colectivas
2.8. Deveres do cidadão no respeito pelo patrim ónio cultural e am biental
2.9. Deveres do cidadão no respeito pela justiça e solidariedade dos países ricos pelos países pobres
2.10. (…)

6664

Realizar uma exposição sobre as instituições
internacionais

50 horas

1. Consulta várias fontes de inform ação.
2. Selecciona, organiza e sistem atiza a inform ação recolhida.
Objetivos

3. Identifica as instituições internacionais com m aior relevância nas diferentes áreas de
intervenção.
4. Debate, em grupo, as opções de realização do trabalho.
5. Apresenta em ex posição, sob a form a de cartaz ou de outro suporte, um a instituição
internacional.

Conteúdos
1. Identificação de instituições internacionais organizadas de acordo com a natureza e âm bito de intervenção
2. Recolha de inform ação de caráter geral e de caráter selectivo
3. Tratam ento da inform ação
4. Direitos de autor
5. Estruturação e produção de um docum ento inform ativo/divulgação/prom oção
6. O rganização da ex posição
6.1. Reserva do espaço
6.2. Preparação do espaço
6.3. Divulgação e prom oção do evento
6.4. Produção de convites
6.5. Acolhim ento dos visitantes
6.6. Balanço final

6665

O Homem e o ambiente

25 horas

1. Caracteriza os principais problem as am bientais.
2. Com preende o im pacte da atividade hum ana no am biente.
3. Identifica os efeitos da poluição na saúde pública.
Objetivos
4. Reconhece a im portância da alteração de atitudes e com portam entos na preservação
do am biente.
5. Com preende que nos processos de tom ada de decisão sobre problem áticas
am bientais concorrem diversas perspetivas refletindo interesses e valores diferentes.
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Conteúdos
1. Principais problem as am bientais relacionados com o ar, a água, os resíduos e o ruído
2. A poluição e a saúde pública
3. As tecnologias verdes: custos e benefícios
4. Novas fontes de energia e a sua utilização
5. Relação entre a sociedade de consum o e a sociedade sustentável
6. Com portam entos favoráveis à preservação do am biente
7. Protocolos e Convenções internacionais no dom ínio do am biente e do desenvolvim ento sustentável

6666

Publicidade: um discurso de sedução

25 horas

1. Identifica e interpreta os m ecanism os e m eios usados pela publicidade para
influenciar o consum idor.
2. Cria hábitos de com paração e de com provação das características reais de produtos e
serviços face às características definidas pela publicidade.
Objetivos

3. Prom ove um a consciência crítica face às necessidades de consum o criadas através da
publicidade.
4. Identifica m odelos sociais, m orais, culturais e ideológicos, im plícitos na m ensagem
publicitária.
5. Interpreta e aplica a Lei da publicidade a casos específicos.

Conteúdos
1. Sociedade de consum o: consum o e consum ism o
2. Meios de com unicação de m assa: publicidade
3. Mercado e publicidade
3.1. Conhecim ento e caracterização dos destinatários na construção da m ensagem publicitária
3.2. Consum os juvenis
3.3. Produtos publicitários destinados a jovens
3.4. Construção de identidades em função de m odelos e de estereótipos
4. Elem entos fundam entais da estrutura de um anúncio
4.1. Im agem , tex to oral e/ou escrito, duração e som
5. Lei da publicidade
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6667
Objetivos

Mundo atual – tema opcional

25 horas

1. Prom ove um a consciência analítica e crítica, com base em acontecim entos e/ou
problem as do Mundo atual.

Conteúdos
1. O s conteúdos a desenvolver devem integrar-se em tem as de atualidade, escolhidos de acordo com os
interesses dos form andos.

6668

Uma nova ordem económica mundial

25 horas

1. Conhece, globalm ente, as interdependências que no m undo contem porâneo conferem
caráter m undial às relações económ icas.
2. Identifica grandes assim etrias ao nível do m undo, das regiões e dos países.
Objetivos

3. Identifica as causas económ icas e políticas subjacentes à situação internacional no
final do século e do m ilénio.
4. Reconhece os efeitos económ icos e sociais da globalização.
5. Identifica-se com os princípios sociais, de cidadania, de subsidiariedade e de coesão
defendidos por um a Europa Com unitária.

Conteúdos
1. Um olhar sobre o m undo na viragem do século e do m ilénio
1.1. Interdependência económ ica e globalização
1.2. Mundos, regiões e países divididos
2. Desenvolvim ento do capitalism o
3. O fim da guerra fria e o m undo unipolar
4. A nova ordem económ ica m undial
5. A Europa dos cidadãos

6669

Higiene e prevenção no trabalho

50 horas
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1. Define conceitos de saúde, doença profissional e acidente de trabalho.
2. Relaciona saúde com local de trabalho.
3. Identifica as principais causas das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho.
4. Identifica e interpreta elem entos relevantes das estatísticas de acidentes de trabalho.
Objetivos

5. Identifica as principais características de um posto de trabalho-tipo.
6. Caracteriza as condições de trabalho ideais e as form as de as conservar.
7. Reconhece as vantagens da proteção coletiva e individual.
8. Utiliza m eios adequados de m ovim entação de cargas.
9. Identifica as regras de utilização de ecrãs de com putador.

Conteúdos
1. Saúde, doença e trabalho
1.1. Saúde
1.2. Doença profissional
1.3. Acidentes de trabalho
1.4. Doenças profissionais nos diversos setores económ icos
1.5. Estatísticas de doenças profissionais e de acidentes de trabalho
1.6. Distribuição de acidentes de acordo com localização da lesão, tipo de lesão, hora de trabalho, região,
setor de atividade, idade
1.7. Tipos de risco de acidente
1.8. Custos dos acidentes
1.9. Prevenção de acidentes
2. Ergonom ia
2.1. Postos de trabalho: sentado, em pé, m isto
2.2. Condições de trabalho: tem peratura, ruído, hum idade, ventilação, ilum inação, poluentes quím icos
2.3. Técnicas de prevenção coletiva e individual
2.4. Equipam entos de prevenção individual
2.5. Movim entação de cargas: levantam ento, transporte m anual
2.6. Regras de utilização de ecrãs de com putador

6670

Promoção da saúde

25 horas

1. Avalia a im portância dos com portam entos positivos na prom oção da saúde.
2. Caracteriza os diferentes tipos de tox icodependências e diversas patologias
contem porâneas.
3. Reconhece as consequências do consum o do álcool, do tabaco e de estupefacientes.
Objetivos
4. Com preende a im portância do planeam ento fam iliar.
5. Identifica com portam entos que previnem as doenças sex ualm ente transm issíveis.
6. Reconhece as organizações da sociedade civil na prevenção de riscos, no com bate à
doença e no apoio aos cidadãos portadores de patologias ou dependências.
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Conteúdos
1. Prevenção da saúde
2. Alim entação racional e desvios alim entares
3. Actividade física e repouso
4. Sex ualidade e planeam ento fam iliar
5. Doenças da atualidade (sida e outras patologias contem porâneas) e tox icodependências
6. Causas, sintom as, form as de prevenção, de transm issão e de tratam ento
7. O rganizações da sociedade civil que prestam apoio a portadores de diferentes patologias ou dependências

6671

Culturas, etnias e diversidades

25 horas

1. Com preende os conceitos de cultura, raça e etnia.
2. Reconhece as especificidades culturais dos principais grupos étnicos representados na
sociedade portuguesa.
3. Identifica os flux os de em igração portuguesa na atualidade.
Objetivos

4. Identifica tipos e situações de racism o e de discrim inação.
5. Com preende com o o desconhecim ento gera preconceitos e m edo.
6. Entende a diversidade com o um a form a de riqueza.
7. Conhece os dispositivos legais e institucionais de prom oção da igualdade étnicocultural.

Conteúdos
1. Conceitos de cultura, raça e etnia
2. Fenóm enos de em igração e de im igração na actualidade
3. Identidade cultural das com unidades em igrantes
4. Contributos de diferentes culturas para a vida de um país
5. Racism o e a x enofobia associados à im igração
6. Form as de discrim inação: nacionalidade, cor, género, religião, orientação sex ual
7. Mom entos históricos, personalidades e organizações determ inantes na luta contra as diferentes form as de
discrim inação
8. Legislação de prom oção da igualdade entre grupos sociais e étnicos

0755

Processador de texto - funcionalidades avançadas

25 horas

1. Autom atizar tarefas de edição e elaboração de docum entos.
Objetivos

2. Efectuar im pressões em série.
3. Elaborar e utilizar m acros e form ulários.
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Conteúdos
1. Modelos e assistentes
1.1. Criação de m odelos
1.2. Modelos pré-definidos
1.3. Modelo norm al
1.4. Criação de docum entos com recurso a assistentes
2. Im pressão em série
2.1. Docum ento principal
2.2. Docum ento de dados
3. Form ulários
3.1. Criação de cam pos de form ulários
3.2. Preenchim ento de form ulários
4. Macros
4.1. Criação
4.2. Gravação
4.3. Ex ecução

0757

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas

25 horas

1. Ex ecutar ligações entre m últiplas folhas de cálculo.
Objetivos

2. Efetuar a análise de dados.
3. Autom atizar ações através da utilização de m acros.

Conteúdos
1. Múltiplas folhas de cálculo
1.1. Múltiplas folhas
1.2. Reunião de folhas de cálculo
1.3. Ligação entre folhas
2. Resum o de dados
2.1. Inserção de subtotais
2.2. Destaques
2.3. Relatórios
3. Análise de dados
3.1. Análise de dados em tabelas e listas
3.1.1. Criação, ordenação e filtragem de dados
3.1.2. Form ulários
3.2. Criação e form atação de um a tabela dinâm ica
3.3. Utilização de totais e subtotais
3.4. Fórm ulas em tabelas dinâm icas
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3.5. Elaboração de gráficos
4. Macros
4.1. Macros pré-definidas
4.2. Macros de personalização das barras de ferram entas
4.3. Criação e gravação de um a m acro
4.4. Atribuição de um a m acro a um botão
4.5. Ex ecução de um a m acro

0767

Internet - navegação

25 horas

1. Reconhecer a função de pesquisa na Internet.
Objetivos
2. Identificar as funcionalidades do correio eletrónico.

Conteúdos
1. Sites de Interesse
1.1. Motores de busca
1.2. Servidores públicos para alojam ento de páginas
2. Mail
2.1. Correio electrónico
2.2. Criação de mail
2.3. Envio de m ensagens e resposta
3. File Transfer Protocol
3.1. Conceito
3.2. Com andos de FTP
3.3. Cute FTP
4. Newsgroups
4.1. Servidores de News
4.2. Envio e respostas a posts

0792
Objetivos

Criação de páginas para a web em hipertexto

25 horas

1. Elaborar páginas para a web, com recurso a hipertex to.

Conteúdos
1. Conceitos gerais de HTML
1.1. Ficheiros HTML
1.2. Estrutura da página HTML
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2. Ligações
2.1. Tag < A > para ligação
2.2. Ligação local com cam inhos relativos e absolutos
2.3. Ligação a outros docum entos na Web e a determ inados locais dentro de docum entos
3. Form atação de tex to com HTML
3.1. Estilos de carateres, carateres especiais e fontes
3.2. Q uebra de linha de tex to
3.3. Endereços de mail
4. Im agens
4.1. Im agens online
4.2. Im agens e ligações
4.3. Im agens ex ternas e de fundo
4.4. Atributos das im agens
4.5. Referência das cores, cor de fundo e de tex to
4.6. Preparação das im agens
5. Multim édia na web
5.1. Ficheiros de som e de vídeo
6. Anim ação na web
6.1. Anim ação através de ficheiros de im agens GIF e JAVA
7. Desenho de páginas web
7.1. Estrutura da página
7.2. Ligações, im agens fundos e cores
8. Tabelas
8.1. Definição e constituição de um a tabela
8.2. Alinham ento de células e tabelas
8.3. Dim ensão das colunas e tabelas
9. Frames
9.1. Definição e atributos de frames
9.2. Conjuntos e ligações de frames
10. Mapas
10.1. Estrutura de map e utilização dee <AREA>
10.2. Atributo USEMAP
10.3. Coordenadas e ligações
10.4. Páginas Web com m apas

2.2. Formação Científica

6672

Organização, análise da informação e probabilidades

50 horas
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1. Pesquisa, organiza, regista e analisa inform ação recolhida em diversas fontes da
natureza.
2. Calcula frequências absolutas e relativas.
3. Constrói e interpreta gráficos e tabelas.
4. Calcula m edidas de tendência central para caracterizar um a distribuição.
Objetivos
5. Relaciona distribuições de frequências relativas e de probabilidades, identificando a
distribuição norm al e respetivas propriedades, identifica o tipo de correlação ex istente
entre distribuições bidim ensionais.
6. Analisa, interpreta e calcula probabilidades, através da noção frequencista de
probabilidade e da Lei de Laplace.
7. Reconhece a im portância da estatística em diversos dom ínios do m undo atual.

Conteúdos
1. O rganização e interpretação da inform ação
1.1. O rganização de dados
1.2. Núm eros fraccionários
1.2.1. Dízim a
1.2.2. Fracção
1.2.3. Percentagem
1.3. Funções de um a variável
1.3.1. Elaboração de gráficos e tabelas representativos de situações descritas verbalm ente
1.3.2. Descrição de situações representadas graficam ente
1.4. Tipos de carateres estatísticos
1.4.1. Variável discreta
1.4.2. Variável contínua
1.5. Frequências absolutas e relativas
1.6. Tabelas de frequências
1.6.1. Absolutas
1.6.2. Relativas
1.6.3. Relativas acum uladas
1.7. Representação gráfica de um a distribuição
1.7.1. Gráficos de barras
1.7.2. Sectogram as
1.7.3. Histogram as
1.7.4. Pictogram as
2. Análise e interpretação da inform ação
2.1. Medidas de tendência central
2.1.1. Média
2.1.2. Moda ou classe m odal
2.1.3. Mediana
2.2. Lim itações das m edidas de tendência central
2.3. Distribuições de frequências
2.4. Com paração de distribuições
3. Estatística e Probabilidades
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3.1. Utilidade da Estatística na vida m oderna
3.2. Estatística descritiva e indutiva
3.3. Conceito de população e am ostra
3.3.1. Recenseam ento e sondagem
3.4. Escolha de am ostras
3.5. Medidas de tendência central
3.6. Diagram as de ex trem os e quartis
3.7. Medidas de dispersão
3.7.1. Am plitude
3.7.2. Variância
3.7.3. Desvio-padrão
3.7.4. Am plitude interquartis
3.8. Distribuições bidim ensionais (abordagem gráfica e intuitiva)
3.8.1. Diagram a de dispersão
3.8.2. Dependência estatística
3.8.3. Correlação
3.8.4. Recta de regressão
3.9. Ex periência aleatória
3.9.1. Acontecim entos
3.9.1.1. Elem entar
3.9.1.2. Não elem entar
3.9.1.3. Certo
3.9.1.4. Im possível
3.9.1.5. Contrário
3.9.1.6. Incom patível com outro
3.9.1.7. Reunião de acontecim entos
3.10. Conceito frequencista de probabilidade
3.11. Espaço de resultados
3.12. Processos sim ples de contagem
3.13. Classificação de acontecim entos
3.14. Probabilidades de um acontecim ento com o quociente entre casos possíveis e casos favoráveis
3.15. Escalas de probabilidades
3.16. Cálculo de probabilidades
3.16.1. Lei de Laplace
3.17. Técnicas de contagem
3.17.1. Arranjos com e sem repetição
3.17.2. Perm utações
3.17.3. Com binações sem repetições
3.18. Triângulo de Pascal
3.19. Binóm io de Newton
3.20. Distribuição de frequências relativas e distribuição de probabilidades

6673

Operações numéricas e estimação

25 horas
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1. Utiliza m odelos e representações num éricas para descrever os resultados de um
problem a.
2. O pera com núm eros inteiros relativos, núm eros racionais e núm eros reais e utiliza
critérios de divisibilidade.
3. Identifica e com pleta sequências num éricas/geom étricas.
4. O pera com potências de base 10 e de ex poente inteiro.
Objetivos
5. Utiliza a estim ação na resolução de problem as e na avaliação de resultados.
6. Identifica os núm eros irracionais e relaciona-os com o tipo de dízim as que os
representam .
7. Reconhece e utiliza valores aprox im ados de um núm ero, por defeito e por ex cesso, e
as raízes quadráticas e cúbicas com o inverso de potências.
8. Identifica e representa sim bólica e graficam ente intervalos de núm eros reais.

Conteúdos
1. Padrões e relações num éricas
1.1. Conceito de núm ero
1.2. Núm eros Inteiros relativos e racionais
1.3. Núm eros inteiros relativos
1.3.1. O perações e com parações
1.4. Representações de núm eros fraccionários
1.5. Potências de base 10
1.5.1. Notação científica
1.6. Múltiplos e divisores
1.6.1. Critérios de divisibilidade
2. Estim ação e cálculo num érico
2.1. Núm eros racionais relativos
2.2. O perações com núm eros nacionais relativos
2.2.1. Form a de fracção
2.2.2. Form a de núm ero decim al
2.3. Núm eros irracionais
2.3.1. Radiciação com o operação inversa da potenciação
2.4. Estim ação, valores aprox im ados e erros
2.4.1. Arredondam entos
2.5. O perações com potências de ex poente inteiro

6674

Geometria e trigonometria

50 horas
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1. Constrói figuras geom étricas sem elhantes e relaciona perím etros, áreas e volum es de
figuras bi ou tridim ensionais sem elhantes.
2. Identifica, descreve e com para proporções num éricas e geom étricas.
3. Reconhece as diferentes isom etrias - sim etrias ax iais, translações e rotações.
4. Utiliza o teorem a de Pitágoras e a fórm ula fundam ental de trigonom etria na resolução
de problem as.
5. Calcula as razões trigonom étricas de um ângulo agudo e estabelece relações entre as
razões trigonom étricas.
Objetivos
6. Reconhece o grau e o radiano com o unidades de m edida da am plitude de um ângulo,
e utiliza o círculo trigonom étrico para resolver equações trigonom étricas.
7. Representa no plano figuras do espaço e constrói sólidos e respetivas planificações.
8. Classifica poliedros, triângulos e quadriláteros e reconhece as suas propriedades.
9. Intersecta sólidos por um plano e representa a secção produzida, e opera com vetores
do plano e do espaço.
10. Utiliza equações vetoriais e cartesianas da reta, do plano e do espaço, bem com o o
produto escalar de vetores.

Conteúdos
1. Visualização e representação de form as
1.1. Sólidos geom étricos
1.1.1. Propriedades dos sólidos
1.2. Sólidos platónicos
1.2.1. Propriedades
1.2.2. Planificação
1.3. Poliedros
1.3.1. Classificação
1.3.2. Propriedades
1.4. Polígonos
1.4.1. Propriedades dos polígonos
1.5. Relações estabelecidas entre poliedros, polígonos e planos
1.6. Classificação de triângulos e quadriláteros
1.7. Construção de figuras geom étricas
1.8. Figuras geom étricas
1.8.1. Áreas
1.8.2. Perím etros
1.8.3. Volum es
1.9. Grandezas e m edidas
1.10. Núm eros irracionais
1.11. Cálculos geom étricos
1.11.1. Círculo
1.11.2. Mediatriz
1.11.3. Bissectriz de um ângulo
1.11.4. Esfera
1.12. Form as de definir um plano
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1.13. Propriedades de paralelism o
1.13.1. Duas retas
1.13.2. Duas retas e um plano
1.13.3. Dois planos
1.14. Propriedades de perpendicularidade
1.14.1. Duas retas
1.14.2. Um a reta e um plano
1.15. Intersecção de sólidos por um plano
1.15.1. Identificação da secção respectiva
2. Proporcionalidade num érica e geom étrica
2.1. Transform ações geom étricas
2.2. Sem elhanças e isom etrias
2.3. Proporções num éricas e geom étricas
2.4. Figuras bi e tri-dim ensionais sem elhantes
2.4.1. Áreas
2.4.2. Perím etros
2.4.3. Volum es
2.5. Sem elhança de triângulos
2.6. Propriedades das isom etrias
2.6.1. Concepção de pavim entações, frisos e painéis
2.6.1.1. Rotações
2.6.1.2. Translações
2.6.1.3. Sim etrias ax iais
3. Trigonom etria
3.1. Trigonom etria do triâgulo retangulo
3.1.1. Teorem a de Pitágoras
3.1.2. Razões trigonom étricas de ângulos agudos
3.1.3. Fórm ula fundam ental da trigonom etria
3.1.4. Núm eros irracionais
3.1.4.1. Valores aprox im ados
3.2. Funções trigonom étricas
3.2.1. Conceito de ângulo - radiano
3.2.2. Am plitude de ângulos com os m esm os lados - graus e radianos
3.2.3. Conceito de arco - radiano
3.2.4. Função seno, co-seno e tangente
3.2.4.1. Variação (círculo trigonom étrico)
3.3. Razões trigonom étricas
3.3.1. sen2 a+cos2 a)=1
3.3.2. tga = sena/cosa
3.3.3. Razões trigonom étricas de ângulos com plem entares
3.4. Am plitude de ângulos com o m esm o seno, co-seno ou tangente
3.5. Equações trigonom étricas com plem entares
3.6. Seno, co-seno e tangente
3.6.1. Dom ínio
3.6.2. Contradom ínio

28 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

3.6.3. Período
3.6.4. Zeros
3.6.5. Variação de sinal
3.6.6. Monotonia
3.6.7. Continuidade
3.6.8. Ex trem os (relativos e absolutos)
3.6.9. Sim etrias e em relação ao eix o dos yy e à origem
3.6.10. Assím ptotas
3.6.11. Lim ites nos ram os infinitos
3.6.12. Relações entre funções trigonom étricas
3.7. Funções trigonom étricas com o funções reais de variável real
4. Geom etria e álgebra
4.1. Método cartesiano para geom etria no plano e no espaço
4.1.1. Referenciais cartesianos ortogonais e m onom étricos do plano
4.1.2. Correspondência entre o plano e IR2 entre o espaço IR3
4.1.3. Conjuntos de pontos e condições
4.1.4. Distância entre dois pontos
4.1.5. Circunferência e círculo
4.1.6. Elipse e m ediatriz
4.1.7. Superfície esférica, esfera e plano m edidor
4.2. Vetores livres no plano e no espaço
4.2.1. Adição de vetores
4.2.2. Multiplicação de vetores por um escalar
4.2.3. Propriedades dos vetores
4.2.4. Colinearidade de dois vetores
4.2.5. Som a de um ponto com um vetor
4.2.6. Diferença de dois pontos
4.2.7. Norm a de um vetor
4.2.8. Com ponentes e coordenadas de um vetor num referencial ortonorm ado do espaço
4.2.9. Coordenadas de um ponto m édio de um segm ento de reta
4.2.10. Produto escalar de dois vetores no plano e no espaço
4.2.10.1. Definição e propriedades
4.2.10.2. Ex pressão do produto escalar nas coordenadas dos vetores em referencial ortonorm ado
4.2.10.3. Ângulo de duas retas
4.2.10.4. Inclinação de um a reta
4.2.10.5. Declive com o tangente da inclinação no caso de equação reduzida da reta no plano
4.2.10.6. Perpendicularidade de vetores e de retas
4.2.11. Conjuntos definidos por condições
4.2.12. Equações cartesianas da reta no plano e no espaço
4.2.13. Intersecção de planos – interpretação geom étrica
4.2.14. Resolução de sistem as
4.2.15. Paralelism o e perpendicularidade de retas e planos
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6675

Padrões, funções e álgebra

25 horas

1. Analisa regularidades num éricas e geom étricas.
2. Representa graficam ente um a relação entre duas variáveis e um a função afim ou
quadrática.
3. Identifica os pontos relevantes de um gráfico de um a função.
4. Calcula num érica e graficam ente a solução de equações/inequações e de sistem as de
equações/inequações, e realiza operações com polinóm ios.
Objetivos

5. Reconhece e opera com núm eros reais.
6. Identifica as relações ex istentes entre os elem entos de um conjunto de núm eros.
7. Reconhece e representa graficam ente sucessões de núm eros reais.
8. Identifica sucessões m onótonas e lim itadas, convergentes e divergentes, e
infinitam ente grandes ou infinitésim os.
9. Calcula a razão, o term o geral, a som a de n term os consecutivos de um a progressão.
10. Utiliza os lim ites de sucessões na resolução de problem as.

Conteúdos
1. Padrões e funções
1.1. Regularidades num éricas e geom étricas
1.2. Variáveis e ex pressões designatórias
1.3. Relações entre variáveis e funções
1.4. Relações de proporcionalidade direta e inversa entre funções
1.5. Representação gráfica das funções afim e quadrática
2. Equações
2.1. Equações do 1.º grau
2.2. Equações literais
2.3. Princípios de equivalência
2.4. Sistem as de duas equações do 1.º grau a duas incógnitas
2.4.1. Resolução gráfica e algébrica
2.5. Polinóm ios
2.5.1. O perações com polinóm ios
2.6. Equações do 2.º grau
2.7. Decom posição de polinóm ios em factores
2.8. Casos notáveis da m ultiplicação de polinóm ios
3. Inequações
3.1. Inequações
3.2. Princípios de equivalência de inequações
3.3. Condições e intervalos de núm eros reais
3.4. Sistem as de inequações
3.5. Valor absoluto de um núm ero
3.6. Lugares geom étricos
4. Álgebra - operações num éricas
4.1. Conjunto IR
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4.2. O perações em IR
4.3. Dízim as
4.4. Radicais quadráticos e cúbicos
4.5. Potências de ex poente fraccionário
4.6. Relação de ordem em IR
4.7. Módulo ou valor absoluto de um núm ero real
4.8. Conjunção e disjunção de condições
4.8.1. O perações entre conjuntos
4.9. Negação de um a condição
4.10. Com plem entar de um conjunto
5. Regularidades e sucessões
5.1. Sucessões com o funções reais de variável natural
5.2. Sucessões definidas por recorrência
5.3. Sucessão m onótona e sucessão lim itada
5.4. Progressões aritm éticas e geom étricas
5.5. Som a de n term os consecutivos de um a progressão
5.6. Conceito de infinitam ente grande
5.6.1. Positivo
5.6.2. Negativo
5.6.3. Em m ódulo
5.7. Conceito de infinitésim o
5.8. Lim ite de sucessão
5.9. Sucessão convergente
5.10. Método de indução

6676

Funções, limites e cálculo diferencial

50 horas

1. Analisa gráficos de funções e reconhece o significado do dom ínio, contradom ínio,
estudo da variação de sinal, intervalos de m onotonia, continuidade, sim etrias,
paridade e pontos notáveis.
2. Elabora o gráfico e identifica os lim ites de um a função.
3. Reconhece a continuidade de um a função, num ponto e num intervalo.
4. Caracteriza, gráfica, num érica e analiticam ente, as funções de proporcionalidade direta
e inversa.
Objetivos

5. Realiza operações com funções polinom iais e elabora gráficos de funções polinom iais
de grau 3 ou 4.
6. Constrói e analisa gráficos de funções racionais com term os de grau m enor ou igual a
2, quanto à m onotonia, ex trem os, dom ínio, paridade, zeros, tax a de variação m édia
e assím ptotas.
7. Calcula a derivada de um a função num ponto do dom ínio, através da definição.
8. Caracteriza a função ex ponencial de base superior a 1.
9. Calcula logaritm os através do respetivo conceito e opera com logaritm os.
10. Reconhece que a função logarítm ica é a função inversa da função ex ponencial e
caracteriza-a do ponto de vista gráfico e analítico.
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Conteúdos
1. Gráficos e funções
1.1. Relações entre variáveis
1.1.1. Conceito de função de um a variável
1.2. Representação gráfica de relações entre variáveis
1.3. Representação gráfica de funções
1.4. Propriedades de funções
1.4.1. Dom ínio
1.4.2. Contradom ínio
1.4.3. Intervalos de m onotonia
1.4.4. Variação de sinal
1.4.5. Continuidade
1.4.6. Pontos notáveis
1.4.7. Zeros
1.4.8. Intersecção com o eix o dos yy
1.4.9. Ex trem os relativos e absolutos
1.5. Significado gráfico e ex pressão analítica de um a função
1.6. Função afim , quadrática e m ódulo
1.7. Paridade de um a função
1.8. Fam ílias de funções
1.8.1. Aspecto do gráfico
1.8.2. Posição da origem do referencial relativam ente ao gráfico
1.8.3. Sim etrias
1.8.4. Lim ites nos ram os infinitos
1.8.5. Tipos de gráficos
1.8.5.1. Sem elhanças e diferenças
1.8.6. Efeitos dos parâm etros nas características das funções e dos respetivos gráficos
1.8.7. Gráfico de um a função pertencente a um a determ inada fam ília
1.8.7.1. y = x
1.8.7.2. y = x 2
1.8.7.3. y = [x ]
1.8.8. Equações e inequações do 2.º grau
2. Lim ites e continuidade de funções
2.1. Função quadrática
2.1.1. Propriedades
2.2. Funções polinom iais
2.2.1. Relação entre o grau da função e o lim ite nos ram os infinitos
2.2.2. Análise com parativa dos gráficos de funções polinom iais do m esm o grau
2.2.3. O perações com polinóm ios
2.2.4. Algoritm os e gráficos das funções som a, produto e quociente
2.2.5. Factorização de polinóm ios
2.2.6. Pesquisa de zeros de funções polinom iais
2.3. O perações com funções
2.3.1. Adição
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2.3.2. Multiplicação
2.3.3. Com posição
2.3.4. Divisão
2.4. Relações de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa
2.5. Gráfico de funções racionais
2.5.1. Assím ptotas verticais e horizontais
3. Cálculo diferencial, função ex ponencial e função logarítm ica – conceitos gerais
3.1. Derivada de um a função num ponto
3.1.1. Interpretação geom étrica
3.1.2. Monotonia e tax a de variação num intervalo
3.1.3. Determ inação da derivada de um a função num ponto
3.1.4. Determ inação da tangente ao gráfico de um a função num ponto
3.2. Função ex ponencial a x base superior a 1
3.2.1. Dom ínio e contradom ínio
3.2.2. Zeros
3.2.3. Intervalos de m onotonia
3.2.4. Condições que envolvem ex pressões ex ponenciais
3.3. Função logarítm ica

6696

Ordem jurídica, fontes de Direito, sujeitos e relação
jurídica

25 horas

1. Reconhece o ser hum ano com o um ser social e o papel das Instituições enquanto
garante da vida em sociedade.
2. Reconhece a necessidade da ex istência do Direito e caracteriza a ordem jurídica.
3. Identifica as várias fontes de Direito e reconhece a hierarquia e a vigência das leis.
Objetivos

4. Identifica os direitos do Hom em no m undo atual e o respetivo cum prim ento ou
incum prim ento.
5. Identifica o conceito de sujeito, em sentido lato, enquanto cidadão, apátrida e
refugiado e, em sentido restrito, enquanto pessoa singular e coletiva.
6. Identifica a im portância da Lei da Nacionalidade.
7. Reconhece a relação jurídica.

Conteúdos
1. O rdem jurídica
1.1. O rdem jurídica
1.1.1. Âm bito
1.2. O rdem social
1.2.1. Vida em sociedade
1.2.2. O rdem social e ordem natural
1.2.3. Papel das Instituições enquanto garante da vida em sociedade
1.3. O rdenam ento jurídico
1.3.1. Necessidade da ex istência do Direito

33 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

1.3.2. Direito e ordem jurídica
1.3.3. Norm a jurídica
1.3.3.1. Caracterização
1.3.3.2. Im peratividade
1.3.3.3. Coercibilidade
1.3.3.4. Sanção
1.3.3.5. Distinção relativam ente às norm as ética e m oral
1.4. Diferentes aceções do term o Direito
2. Fontes do Direito
2.1. Lei
2.1.1. Hierarquia das leis
2.2. Costum e
2.3. Jurisprudência
2.4. Doutrina
3. Sujeitos de relação jurídica
3.1. Direitos do Hom em
3.1.1. Direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Hom em
3.1.2. Direito do Hom em no m undo actual
3.1.3. O rganizações internacionais de defesa dos direitos do Hom em
3.2. Cidadãos
3.2.1. Portugueses
3.2.1.1. Residentes na União Europeia
3.2.1.2. Residentes em países terceiros
3.2.2. O riundos da União Europeia
3.2.2.1. Estrangeiros (residentes em Portugal)
3.2.2.2. Apátridas
3.2.2.3. Refugiados
3.2.3. Lei da nacionalidade
3.2.4. Pessoas
3.2.4.1. Singulares
3.2.4.1.1. Conceito
3.2.4.1.2. Identificação civil
3.2.4.1.3. Identificação tributária
3.2.4.1.4. Recenseam ento eleitoral
3.2.4.2. Coletivas
3.2.4.2.1. Pessoas coletivas de direito público
3.2.4.2.2. Pessoas coletivas de direito privado
3.2.4.2.3. Identificação e registo de pessoas coletivas
4. Relação jurídica
4.1. Relação jurídica
4.1.1. Conceito
4.1.2. Relação jurídica em sentido am plo e restrito
4.1.3. Relações jurídicas abstratas e concretas
4.2. Elem entos da relação jurídica
4.2.1. Sujeitos
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4.2.1.1. Personalidade jurídica
4.2.1.2. Capacidade jurídica
4.2.1.3. Incapacidades de ex ercício
4.2.1.4. Menoridade (interdição, inabilitação e incapacidade acidental)
4.2.2. O bjecto
4.2.3. Facto jurídico
4.2.3.1. Conceito
4.2.3.2. Negócio jurídico
4.2.4. Garantias
4.2.4.1. Gerais
4.2.4.2. Especiais

6697

Contrato e garantias

25 horas

1. Reconhece o conceito de contrato.
2. Identifica o princípio da liberdade contratual e a sua aplicabilidade.
3. Caracteriza os requisitos de validade e de form a de um contrato.
Objetivos

4. Identifica o objecto contratual com o algo físico e legalm ente possível.
5. Reconhece as diferentes classificações contratuais.
6. Avalia o regim e de cum prim ento contratual.
7. Identifica a garantia geral dos contratos, bem com o as diferentes garantias especiais.

Conteúdos
1. Contratos
1.1. Conceito de contrato
1.2. Princípio da liberdade contratual
1.3. Requisitos de validade e form a
1.3.1. Capacidade
1.3.2. Incapacidades
1.3.3. Vontade das partes
1.3.3.1. Proposta e aceitação
1.3.3.2. Revogação da proposta, da aceitação e da rejeição da aceitação
1.3.4. O bjecto do contrato
1.3.4.1. Possibilidade física e legal
1.3.4.2. Determ inação
1.4. Classificação dos contratos
1.5. Cum prim ento dos contratos
1.6. Contratos de seguros
1.6.1. O brigatórios
1.6.2. Facultativos
2. Garantias dos contratos
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2.1. Patrim ónio do devedor com o garantia geral e com um dos credores
2.2. Garantias especiais
2.2.1. Garantias pessoais
2.2.1.1. Fiança
2.2.1.2. Sub-fiança
2.2.1.3. Aval
2.2.2. Garantias reais
2.2.2.1. Penhor
2.2.2.2. Hipoteca
2.2.2.3. Consignação de rendim entos
2.2.2.4. Privilégio creditório
2.2.2.5. Direito de retenção
2.2.2.6. Garantias reais ex trajudiciais
2.2.2.7. Garantias reais judiciais (arresto e penhora)

6698

Sociedades comerciais

25 horas

1. Reconhece o conceito de sociedade com ercial.
2. Caracteriza o conceito de personalidade jurídica.
3. Descreve o processo de constituição de um a sociedade.
4. Caracteriza os diferentes tipos de sociedades.
Objetivos

5. Identifica o conceito de contrato de sociedade.
6. Enuncia os direitos e obrigações dos sócios.
7. Reconhece as deliberações dos sócios e as “actas”.
8. Enum era as possíveis alterações ao contrato de sociedade.
9. Caracteriza o processo de fusão, cisão, transform ação e dissolução de sociedades.

Conteúdos
1. Sociedades com erciais
1.1. Sociedades com erciais
1.1.1. Conceito de sociedade com ercial
1.1.2. Personalidade jurídica
1.1.3. Processo de constituição
1.2. Classificação das sociedades
1.2.1. Civis
1.2.2. Com erciais
1.2.2.1. Sociedade por quotas
1.2.2.2. Sociedade unipessoal por quotas
1.2.2.3. Sociedade anónim a
1.2.2.4. Sociedade em com andita (em com andita e por acções)
1.2.2.5. Sociedade em nom e colectivo
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1.3. Contrato de sociedade
1.4. Direitos e obrigações dos sócios
1.5. Deliberações dos sócios
1.6. Deliberações dos sócios e noção de “acta”
1.7. Alterações ao contrato de sociedade
1.8. Fusão, cisão e transform ações de sociedades
1.9. Dissolução de sociedades

6699

Títulos de crédito e operações bancárias

25 horas

1. Caracteriza os títulos de crédito.
2. Identifica os intervenientes nos títulos de crédito.
Objetivos

3. Descreve o processo de aceite, endosso e aval.
4. Identifica as operações de protesto, contrato de desconto bancário e reform a de
letras.
5. Caracteriza os diferentes tipos de contas bancárias.

Conteúdos
1. Títulos de crédito
1.1. Títulos de crédito
1.1.1. Conceito
1.1.2. Características
1.1.3. Classificação
1.1.4. Cheque
1.1.4.1. Conceito
1.1.4.2. Requisitos
1.1.4.3. Modalidades de cheques
1.1.4.4. Endosso
1.1.4.5. Aval
1.1.4.6. Pagam ento
1.2. Letra de câm bio
1.2.1. Conceito
1.2.2. Requisitos
1.2.3. Saque
1.2.4. Aceite
1.2.5. Endosso
1.2.6. Aval
1.2.7. Vencim ento
1.2.8. Pagam ento
1.2.9. Protesto
1.2.10. Cobrança
1.2.11. Desconto bancário
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1.2.12. Reform a de letras
1.3. Livrança
1.3.1. Conceito
1.3.2. Características
2. O perações bancárias
2.1. O perações bancárias
2.1.1. Conceito
2.1.2. O perações passivas
2.1.3. Contas especiais
2.1.4. O perações com plem entares

6700

Agentes económicos e atividades e económicas

25 horas

1. Enuncia os principais intervenientes na atividade económ ica e as relações
estabelecidas entre estes, através de um circuito económ ico.
2. Distingue os diferentes tipos de necessidades e relaciona o surgim ento de novas
necessidades com o desenvolvim ento tecnológico.
3. Classifica os diferentes tipos de bens económ icos.
4. Utiliza e aplica os principais conceitos económ icos.
Objetivos

5. Utiliza os instrum entos económ icos para interpretar a realidade económ ica
portuguesa, em m atéria de consum o.
6. Reconhece o conceito de m ercado e os diferentes tipos e estruturas de m ercado
ex istentes.
7. Descreve a lei da oferta e da procura.
8. Identifica os fatores que influenciam a form ação dos preços.
9. Descreve o histórico associado ao aparecim ento da m oeda, bem com o os tipos e
funções da m esm a.
10. Relaciona as novas form as de pagam ento da atualidade com a evolução tecnológica.

Conteúdos
1. Agentes económ icos e atividades económ icas
1.1. Atividade económ ica
1.1.1. Conceito
1.1.2. Tipos
1.2. Principais intervenientes na atividade económ ica
1.2.1. Agentes económ icos
1.2.1.1. Fam ílias
1.2.1.2. Estado
1.2.1.3. Em presas
1.2.1.4. Mundo
1.3. Relações entre agentes económ icos
1.3.1. Circuito económ ico
1.4. O bjectivos da atividade económ ica
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1.4.1. Necessidades
1.4.1.1. Conceito
1.4.1.2. Características
1.4.1.3. Tipos
1.4.1.4. Classificação quanto à im portância
1.4.1.5. Classificação quanto ao custo
1.4.1.6. Carácter espácio-tem poral
1.4.2. Correspondência entre o desenvolvim ento tecnológico e a m anifestação de novas necessidades
1.4.3. Bens
1.4.3.1. Conceito
1.4.3.2. Bens livres
1.4.3.3. Bens económ icos (produtos e serviços)
1.4.4. Classificação de bens económ icos
1.4.4.1. Q uanto à função
1.4.4.2. Q uanto à duração
1.4.4.3. Q uanto à relação com outros bens
2. Produção, distribuição e consum o
2.1. Produção de bens e serviços
2.1.1. Noção
2.1.2. Sectores de atividade económ ica
2.1.3. Valor da produção nacional
2.1.3.1. Produto Interno Bruto (PIB)
2.1.4. Produção
2.1.4.1. Com binação de fatores de produção
2.1.5. Fatores de produção
2.1.5.1. Trabalho
2.1.5.2. Capital técnico (fix o e circulante)
2.1.5.3. Capital hum ano
2.1.5.4. Capital natural
2.1.5.5. Recursos naturais renováveis
2.1.5.6. Recursos naturais não renováveis
2.2. Distribuição
2.2.1. Conceito
2.2.2. Im portância da distribuição na actualidade
2.2.3. Atividades integradas no processo de distribuição
2.2.3.1. Com ércio
2.2.3.2. Logística
2.2.4. Circuitos de distribuição
2.2.4.1. Conceito
2.2.4.2. Tipos (ultra curtos, curtos e longos)
2.3. Com ércio
2.3.1. Conceito
2.3.2. Tipos (ou form atos)
2.3.2.1. Independente
2.3.2.2. Associado
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2.3.2.3. Integrado (sucursais, franchising, grandes superfícies e grandes superfícies especializadas)
2.3.3. Método de vendas
2.3.3.1. Venda directa
2.3.3.2. Cibervenda
2.3.3.3. Venda autom ática
2.3.3.4. Venda por catálogo
2.3.4. Consum o
2.3.4.1. Conceito
2.3.4.2. Influência dos preços e do rendim ento no consum o
2.3.4.3. Tipos
2.3.4.3.1. Final/Interm édio
2.3.4.3.2. Essencial/supérfluo
2.3.4.4. Fatores ex plicativos
2.3.4.4.1. Rendim ento
2.3.4.4.2. Preços
2.3.4.4.3. Moda
2.3.4.4.4. Publicidade
2.3.4.5. Consum ism o
2.3.4.5.1. Conceito
2.3.4.5.2. Consequências – endividam ento e problem as am bientais
2.3.5. Consum erism o e o m ovim ento dos consum idores
2.3.6. Direitos e deveres dos consum idores
3. Mercados e preços
3.1. Conceito de m ercado
3.2. Com ponentes de m ercado
3.3. Tipos de m ercado
3.3.1. Mercado de bens e serviços
3.3.2. Mercado de trabalho e m ercado de capitais
3.3.3. O utros tipos de m ercados
3.4. Estruturas dos m ercados de bens e serviços
3.4.1. Concorrência perfeita
3.4.2. Monopólio
3.4.3. O ligopólio
3.4.4. Concorrência m onopolista
3.5. Mercado de concorrência perfeita
3.5.1. Lei da oferta
3.5.2. Lei da procura
3.5.3. Equilíbrio do m ercado
3.5.3.1. Preço de equilíbrio
3.6. Preço
3.6.1. Conceito
3.6.2. Fatores que influenciam a form ação dos preços
3.6.2.1. Custos de produção
3.6.2.2. Mecanism os de m ercado
3.6.2.3. O utros
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3.7. Moeda
3.7.1. Evolução da m oeda
3.7.1.1. Troca directa
3.7.1.2. Troca indirecta
3.7.2. Funções
3.7.2.1. Meio de pagam ento
3.7.2.2. Medida de valor
3.7.2.3. Reserva de valor
3.7.3. Tipos de m oeda na actualidade
3.7.3.1. Moeda m etálica
3.7.3.2. Moeda papel
3.7.3.3. Moeda escritural
3.7.4. Novas form as de pagam ento
3.7.4.1. Desm aterialização da m oeda

6701

Funcionamento da atividade económica

25 horas

1. Reconhece os conceitos económ icos para com preender os aspetos relevantes do
funcionam ento da atividade económ ica, nom eadam ente, form as de financiam ento,
desem prego e inflação.
Objetivos

2. Aplica os conceitos de desem prego, inflação e crescim ento económ ico.
3. Utiliza instrum entos económ icos para interpretar a realidade económ ica portuguesa e
da UE no que se refere à evolução, desem prego e inflação.

Conteúdos
1. Poupança e investim ento
1.1. Conceito de poupança
1.2. Destinos da poupança
1.3. Entesouram ento
1.4. Depósitos
1.5. Investim ento
1.6. Im portância do investim ento na atividade económ ica
2. Financiam ento da atividade económ ica
2.1. Tipos de financiam ento
2.2. Financiam ento interno – autofinanciam ento
2.3. Capacidade de financiam ento
2.4. Financiam ento ex terno
2.5. Directo (m ercado de títulos)
2.6. Indirecto (credito bancário)
2.7. Necessidade de financiam ento
3. Mercado de trabalho
3.1. Segm entação do m ercado de trabalho
3.2. Com ponentes do m ercado de trabalho
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3.3. O ferta
3.4. Lei da oferta
3.5. Procura
3.6. Lei da procura
3.7. Equilíbrio do m ercado de trabalho
3.8. Salário de equilíbrio
3.9. Desequilíbrio do m ercado de trabalho
3.10. Desem prego
3.11. Intervenção no m ercado de trabalho
3.12. Sindicatos e Estado
3.13. Salário m ínim o
3.14. População
3.15. Activa e inactiva
3.16. Tax a de atividade
3.17. Em pregada e desem pregada
3.18. Tax a de desem prego
3.19. Causas de desem prego
4. Inflação
4.1. Conceito de inflação
4.2. Form as de cálculo da inflação
4.2.1. Hom óloga
4.2.2. Média
4.3. Consequências da inflação
4.3.1. Valor da m oeda
4.3.2. Poder de com pra
5. Crescim ento económ ico
5.1. Crescim ento económ ico – conceito
5.2. Produto Interno Bruto (PIB)
5.2.1. Indicador do crescim ento económ ico
5.3. Crescim ento económ ico e desenvolvim ento
5.4. Ciclos do crescim ento económ ico
5.4.1. Conceito
5.4.2. Fases
5.4.2.1. Ex pansão
5.4.2.2. Prosperidade
5.4.2.3. Recessão
5.4.2.4. Depressão

6702

Estado como regulador da atividade económica

25 horas

42 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

1. Reconhece o conceito de Estado e as respetivas funções e esferas de intervenção.
2. Descreve os objetivos de intervenção do Estado na esfera económ ica e social.
3. Identifica as principais fontes de receita do Estado, bem com o as despesas públicas.
Objetivos

4. Enuncia as principais políticas sociais e económ icas do Estado.
5. Reconhece o conceito de orçam ento de Estado com o instrum ento de intervenção
económ ica e social.
6. Enuncia as alterações verificadas em term os de políticas económ icas e sociais do
Estado Português decorrentes do facto de Portugal ser m em bro da União Europeia.

Conteúdos
1. Estado - conceitos e funções
1.1. Estado - conceito
1.2. Funções do Estado
1.2.1. Legislativa
1.2.2. Ex ecutiva
1.2.3. Judicial
1.3. Esferas de intervenção do Estado
1.3.1. Política
1.3.2. Económ ica
1.3.3. Social
2. Princípios da Intervenção económ ica e social do Estado
2.1. Princípio da eficiência
2.1.1. Regulação de falhas do m ercado
2.1.1.1. Concorrência im perfeita
2.1.1.2. Ex ternalidades
2.1.1.3. Bens públicos
2.2. Princípio da equidade
2.2.1. Justiça social na repartição de rendim entos
2.2.1.1. Salários
2.2.1.2. Juros
2.2.1.3. Rendas
2.2.1.4. Lucros
2.3. Princípio da estabilidade
2.3.1. Desequilíbrios da econom ia
2.3.1.1. Inflação
2.3.1.2. Desem prego
3. Instrum entos de intervenção do Estado
3.1. Planeam ento
3.1.1. Conceito
3.1.2. Tipos
3.1.2.1. Indicativo
3.1.2.2. Im perativo
3.2. O rçam ento do Estado
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3.2.1. Conceito
3.2.2. Com ponentes
3.2.2.1. Despesas públicas
3.2.2.2. Receitas públicas
3.2.3. Saldo orçam ental
3.2.3.1. Défice
3.2.3.2. Superavit
3.2.4. Im portância do saldo orçam ental
3.3. Políticas sociais e económ icas
3.3.1. Políticas sociais
3.3.1.1. O bjectivos
3.3.1.2. Instrum entos
3.3.2. Politicas económ icas
3.3.2.1. O rçam ental
3.3.2.2. Monetária
3.3.2.3. Cam bial
3.3.2.4. O utras
3.3.3. Alterações nas políticas sociais e económ icas decorrentes o facto de Portugal ser m em bro da UE
3.3.3.1. Papel do Banco Central Europeu

6703

Economia portuguesa em contexto inernacional

25 horas

1. Reconhece os conceitos económ icos associados à organização económ ica a nível
m undial.
Objetivos

2. Aplica os conceitos económ icos de integração e regionalização.
3. Utiliza os instrum entos económ icos para interpretar a realidade económ ica portuguesa
e da União Europeia.

Conteúdos
1. Com ércio internacional
1.1. Diversidade do com ércio internacional
1.2. Trocas internacionais
2. Balança Corrente - registo das trocas internacionais
2.1. Im portância dos registos das trocas com erciais
2.2. Balança Corrente
2.2.1. Conceito
2.2.2. Saldo
2.3. Com ponentes da Balança Corrente
2.3.1. Balança de m ercadorias
2.3.1.1. Im portações
2.3.1.2. Ex portações
2.3.1.3. Saldo da Balança de Mercadorias
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2.3.1.4. Tax a de cobertura
2.3.2. Balança de serviços
2.3.3. Balança de rendim entos
2.3.4. Balança de transferências correntes
3. Integração económ ica
3.1. Conceito de integração económ ica
3.2. Form as de integração económ ica
3.2.1. Zona de com ércio livre
3.2.2. União aduaneira
3.2.3. Mercado com um
3.2.4. União económ ica
3.3. Processo de construção da União Económ ica
3.4. Criação da União Económ ica e Monetária
3.5. Desafios colocados à UE decorrentes do respetivo alargam ento
3.6. Realidade atual da econom ia portuguesa
3.7. Indicadores de desem penho da econom ia portuguesa
3.7.1. Com paração com os da UE
4. Integração económ ica
4.1. Estrutura da população
4.1.1. Estrutura etária
4.1.2. Movim entos m igratórios
4.1.3. População activa
4.1.3.1. Em prego
4.1.3.2. Desem prego
4.2. Estrutura da produção
4.2.1. Evolução do valor do produto
4.2.2. Estrutura sectorial da produção
4.3. Relações económ icas com o ex terior
4.4. Recursos hum anos
4.4.1. Educação
4.4.2. Form ação profissional
4.5. Nível de vida e justiça social
4.5.1. Repartição dos rendim entos
4.5.2. Poder de com pra
4.5.3. Inflação
4.5.4. Equipam entos sociais

2.3. Formação Tecnológica

9203

Setor do comércio e serviços - conceitos e princípios
gerais

25 horas
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1. Identificar as principais linhas de enquadram ento socioeconóm ico do setor do
com ércio e serviços.
Objetivos

2. Reconhecer as principais linhas de tendência de evolução do com ércio e serviços em
Portugal.
3. Distinguir as diferentes tipologias e m odelos organizacionais das em presas do setor
do com ércio e serviços.

Conteúdos
1. Setor do com ércio
1.1. Evolução histórica do com ércio e serviços
1.2. As atividades de com ércio e serviço
1.2.1. Definição e âm bito
1.2.2. Caracterização e classificação
1.3. Caracterização do sector do com ércio e serviços
1.3.1. Atualidade
1.3.2. Tendências de evolução
1.4. Entidades nacionais e internacionais reguladoras do com ércio e serviços
1.5. Legislação fundam ental relativa à atividade de com ércio e serviços
2. Modelos organizacionais
2.1. Modelos organizacionais das em presas do setor do com ércio e serviços
2.1.1. Estruturas
2.1.2. Estratégias
2.1.3. Mercados

9204

Atividade do profissional de Técnico de Comunicação
e Serviço Digital

25 horas

1. Reconhecer a im portância da im agem e postura profissional do Técnico de
Com unicação e Serviço Digital.
Objetivos

2. Identificar a estrutura organizativa e as relações de autoridade e dependência
funcional.
3. Distinguir os princípios fundam entais da regulam entação do trabalho.
4. Identificar os direitos e deveres fundam entais dos trabalhadores do setor do com ércio
e serviços.

Conteúdos
1. O profissional de Com unicação e Serviço Digital
1.1. Postura profissional do Técnico de Com unicação e Serviço Digital
1.2. Postura / com portam ento profissional / reputação
1.3. Hierarquia profissional
1.4. Categorias profissionais
1.5. Regulam ento interno
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1.6. Com portam ento ético
2. Atividades e com petências do técnico de Com unicação e Serviço Digital
2.1. Funções e responsabilidades
2.2. Estrutura organizativa e as relações de autoridade e dependência funcional nas em presas/serviços de
assistência ao cliente
2.3. Com petências profissionais do Técnico de Com unicação e Serviço Digital
2.4. Relevância da aprendizagem ao longo da vida e da atualização das com petências
3. Direitos e deveres do Técnico de Com unicação e Serviço Digital
3.1. Conceitos e princípios da regulam entação do trabalho
3.2. Princípios gerais da legislação do trabalho do setor do com ércio e serviços

0349

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho conceitos básicos

25 horas

1. Identificar os principais problem as am bientais.
2. Prom over a aplicação de boas práticas para o m eio am biente.
3. Ex plicar os conceitos relacionados com a segurança, higiene e saúde no trabalho.
4. Reconhecer a im portância da segurança, higiene e saúde no trabalho.
Objetivos

5. Identificar as obrigações do em pregador e do trabalhador de acordo com a legislação
em vigor.
6. Identificar os principais riscos presentes no local de trabalho e na atividade
profissional e aplicar as m edidas de prevenção e proteção adequadas.
7. Reconhecer a sinalização de segurança e saúde
8. Ex plicar a im portância dos equipam entos de proteção coletiva e de proteção individual.

Conteúdos
1. AMBIENTE
1.1. Principais problem as am bientais da atualidade
1.2. Resíduos
1.2.1. Definição
1.2.2. Produção de resíduos
1.3. Gestão de resíduos
1.3.1. Entidades gestoras de flux os específicos de resíduos
1.3.2. Estratégias de atuação
1.3.3. Boas práticas para o m eio am biente
2. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
2.1. CO NCEITO S BÁSICO S RELACIO NADO S CO M A SHST
2.1.1. Trabalho, saúde, segurança no trabalho, higiene no trabalho, saúde no trabalho, m edicina no
trabalho, ergonom ia, psicossociologia do trabalho, acidente de trabalho, doença profissional, perigo,
risco profissional, avaliação de riscos e prevenção
2.2. ENQ UADRAMENTO LEGISLATIVO NACIO NAL DA SHST
2.2.1. O brigações gerais do em pregador e do trabalhador
2.3. ACIDENTES DE TRABALHO
2.3.1. Conceito de acidente de trabalho
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2.3.2. Causas dos acidentes de trabalho
2.3.3. Consequências dos acidentes de trabalho
2.3.4. Custos diretos e indiretos dos acidentes de trabalho
2.4. DO ENÇAS PRO FISSIO NAIS
2.4.1. Conceito
2.4.2. Principais doenças profissionais
2.5. PRINCIPAIS RISCO S PRO FISSIO NAIS
2.5.1. Riscos biológicos
2.5.2. Agentes biológicos
2.5.3. Vias de entrada no organism o
2.5.4. Medidas de prevenção e proteção
2.5.5. Riscos Físicos (conceito, efeitos sobre a saúde, m edidas de prevenção e proteção)
2.5.6. Am biente térm ico
2.5.7. Ilum inação
2.5.8. Radiações (ionizantes e não ionizantes)
2.5.9. Ruído
2.5.10. Vibrações
2.5.11. Riscos quím icos
2.5.11.1. Produtos quím icos perigosos
2.5.11.2. Classificação dos agentes quím icos quanto à sua form a
2.5.11.3. Vias de ex posição
2.5.11.4. Efeitos na saúde
2.5.11.5. Classificação, rotulagem e arm azenagem
2.5.11.6. Medidas de prevenção e proteção
2.5.12. Riscos de incêndio ou ex plosão
2.5.12.1. O fogo com o reação quím ica
2.5.12.1.1. Fenom enologia da com bustão
2.5.12.1.2. Principais fontes de energia de ativação
2.5.12.1.3. Classes de Fogos
2.5.12.1.4. Métodos de ex tinção
2.5.12.2. Meios de prim eira intervenção - ex tintores
2.5.12.2.1. Classificação dos Ex tintores
2.5.12.2.2. Escolha do agente ex tintor
2.5.13. Riscos elétricos
2.5.13.1. Riscos de contacto com a corrente elétrica: contatos diretos e indiretos
2.5.13.2. Efeitos da corrente elétrica sobre o corpo hum ano
2.5.13.3. Medidas de prevenção e proteção
2.5.14. Riscos m ecânicos
2.5.14.1. Trabalho com m áquinas e equipam entos
2.5.14.2. Movim entação m ecânica de cargas
2.5.15. Riscos ergonóm icos
2.5.15.1. Movim entação m anual de cargas
2.5.16. Riscos psicossociais
2.6. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE
2.6.1. Conceito
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2.6.2. Tipos de sinalização
2.7. EQ UIPAMENTO S DE PRO TEÇÃO CO LETIVA E DE PRO TEÇÃO INDIVIDUAL
2.7.1. Principais tipos de proteção coletiva e de proteção individual

9205

Processo de comunicação

50 horas

1. Aplicar técnicas de com unicação assertiva.
Objetivos

2. Identificar e transpor as barreiras que surgem nas diferentes fases do processo de
com unicação.
3. Realizar os diversos tipos de processam ento interno da inform ação.
4. Aplicar os diferentes tipos de perguntas no processo de com unicação.

Conteúdos
1. Processo de com unicação e estilos com unicacionais
1.1. Elem entos intervenientes no processo de com unicação
1.1.1. Função e im portância dos elem entos que intervêm no processo de com unicação
1.1.2. Barreiras internas e ex ternas à com unicação
1.1.3. Fatores facilitadores da com unicação
1.2. Com unicação assertiva
1.2.1. Características dos diferentes estilos com unicacionais
1.2.2. Particularidades e vantagens do perfil assertivo
1.2.3. Com ponentes verbais e não verbais da com unicação assertiva
1.2.4. Técnicas de com unicação assertiva
2. Processam ento interno da inform ação
2.1. Processam ento fonético
2.2. Processam ento literal (significado)
2.3. Processam ento reflex ivo (em pático)
3. Utilização das perguntas no processo de com unicação
3.1. Abertas
3.2. Fechadas
3.3. Retorno
3.4. Reform ulação
3.5. Construção, adaptação, envio, receção e interpretação da m ensagem

9206

Comunicação escrita – serviço ao cliente

50 horas

1. Interpretar as solicitações de clientes.
Objetivos

2. Utilizar os sistem as de inform ação e work flow processual por form a a resolver a
solicitação do cliente.
3. Responder às solicitações dos clientes, utilizando o canal escrito.
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Conteúdos
1. Análise do destinatário, o objetivo e a finalidade do tex to
1.1. Identificação da situação, o (s) destinatário (s) e o contex to
2. O rganização do pensam ento
2.1. Classificação e hierarquização das suas ideias
2.2. Distinção do essencial e o acessório
2.3. Colocar em evidência as ideias-chave.
2.4. Conceção um plano claro e coerente
3. Identificação das especificidades dos vários tex tos
3.1. Tex tos curtos: o em ail, a carta, a nota
3.2. Tex tos longos: relatórios, artigos, estudos
4. Estruturação do tex to
4.1. Estrutura e objetividade do tex to
4.2. Estruturas de argum entação
4.3. Articulação das ideias: os encadeam entos lógicos – Introdução, desenvolvim ento e conclusão
4.4. Elaborar a síntese.
5. Regras de com unicação
5.1. Respeito pelas regras da legibilidade: o parágrafo, a frase, as palavras, a pontuação
5.2. Hum anização das suas m ensagens conjugando inform ação, persuasão e profissionalism o
5.3. Utilização de um a form ulação assertiva e positiva
5.4. Com binação de inform alidade e respeito
6. Estilo e qualidade de tex to
7. Análise m orfológica
8. Análise sintática
9. Pontuação
10. Acentuação
11. O rtografia
12. Aplicação prática dos conhecim entos
13. O pedido do cliente e identificação da lista de ideias a integrar na resposta ao cliente
14. Ciclo da leitura ativa
14.1. Leitura e listagem das ideias principais do tex to
14.2. Destaque da m ensagem principal do cliente
14.3. Identificação dos factos e opiniões de com unicações dos clientes
14.4. Analise do pedido do cliente com base na m ensagem principal, factos e opiniões
15. O rganização das ideias a integração na resposta ao cliente
16. Identificação para quem se destina
17. Estrutura de um tex to - Técnica DAR
17.1. Descrição
17.2. Análise
17.3. Resolução
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9207

Qualidade e satisfação do cliente

25 horas

1. Identificar as principais norm as de certificação nas organizações.
Objetivos
2. Identificar o significado das principais m étricas de avaliação da satisfação dos clientes.

Conteúdos
1. Conceitos e princípios gerais sobre qualidade
1.1. Certificação
1.2. Entidade certificadora
1.3. Processo de certificação
2. Conceito de certificação e tipos de certificação de qualidade
2.1. Norm as ISO
2.1.1. Gestão da Q ualidade
2.1.2. Gestão Am biental
2.1.3. Gestão da Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho
2.2. Requisitos e instrum entos das norm as
3. A qualidade no setor do com ércio e serviços
3.1. A qualidade percebida pelo cliente
3.2. Necessidades e ex petativas dos clientes
3.3. Tipologia de clientes e suas m otivações
4. Q ualidade am biental
4.1. Gestão de resíduos
4.2. Prevenção da poluição
4.3. Proteção do am biente
4.4. Boas práticas para o m eio am biente
5. Sistem a Português da Q ualidade
5.1. Norm alização
5.2. Metrologia
5.3. Q ualificação
6. Melhoria continua
6.1. Abordagem por processos
6.2. Auditorias interna/ex terna
6.2.1. Tipos de auditoria
6.2.2. Âm bito das auditorias

9208

Inteligência emocional

25 horas
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1. Reconhecer o assistente enquanto elem ento im pulsionador da atividade de
relacionam ento com os clientes.
2. Criar um a ex periencia positiva no cliente.
Objetivos

3. Identificar o ciclo ex periencial do cliente.
4. Reconhecer a im portância do relacionam ento intrapessoal e interpessoal.
5. Reconhecer a im portância do assistente enquanto gerador de em oções positivas.

Conteúdos
1. Estilos de relacionam ento interpessoal
1.1. Passivo
1.2. Agressivo
1.3. Manipulador
1.4. Assertivo
2. Inteligência em ocional
2.1. Funcionam ento da inteligência em ocional
2.2. Im portância do relacionam ento intrapessoal e interpessoal
2.3. Com petências em ocionais
2.4. Desenvolvim ento das com petências em ocionais
2.5. O assistente enquanto elem ento im pulsionador da atividade de relacionam ento com os clientes
2.6. Ex periência positiva no cliente
2.7. Ciclo ex periencial do cliente
2.8. Im portância do assistente enquanto gerador de em oções positivas
3. Características de um assistente
3.1. Perfil de um assistente
3.2. Missão do serviço ao cliente
4. Inteligência em ocional e criatividade na capacidade de com unicar
4.1. A m ais-valia da inteligência em ocional na habilidade de com unicar Desenvolvim ento de com petências
em ocionais nas relações com os outros
4.2. Desenvolvim ento de com petências de escuta na relação com os outros
5. Identificação e desenvolvim ento do seu nível de em patia com os outros
6. O reforço da capacidade de dinam ização de grupos
6.1. Estratégias de m otivação de grupos
6.2. Com petências em ocionais e gestão de conflitos em grupos (de trabalho / de form ação)

7843

Técnicas de negociação e venda

50 horas

1. Identificar as necessidades e as m otivações do cliente.
2. Descrever o processo com unicacional na venda.
Objetivos
3. Aplicar as técnicas de negociação.
4. Identificar as fases do ciclo de vida de um a venda.
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Conteúdos
1. O processo com unicacional na venda
1.1. Bases da com unicação
1.2. Q ualidades e aptidões básicas do vendedor
1.3. A linguagem
1.4. Técnicas de ex pressão
1.5. Retórica e Persuasão
1.6. Escuta ativa
2. Técnicas de negociação
2.1. Argum entação
2.2. Tratam ento das objeções
2.3. As perguntas
2.4. Alternativa positiva
2.5. Apresentação do preço
3. Técnicas de venda
3.1. Identificação das m otivações e necessidades
3.2. Análise e avaliação das soluções possíveis
3.3. A dem onstração da solução
3.4. A concretização

9209

E-marketing – princípios gerais

50 horas

1. Identificar os conceitos e princípios gerais do m ark eting.
2. Reconhecer a term inologia relacionada com m ark eting.
Objetivos

3. Identificar os conceitos e princípios do e-m ark eting.
4. Identificar e analisar as principais variáveis do e-m ark eting-m ix .
5. Ex plicar as etapas e os pressupostos para a elaboração de um plano de e-m ark eting.

Conteúdos
1. Mark eting – princípios gerais
1.1. Conceitos básicos
1.2. Term inologia de m ark eting
1.3. Mark eting estratégico
1.4. Mark eting operacional
1.5. Evolução histórica
1.6. Mercados - categorização, evolução e variáveis
1.6.1. O s clientes - segm entação
1.6.2. Estudos de m ercado - objetivos e técnicas
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2. Mark eting – principais variáveis
2.1. Teoria dos 4 P do m ark eting
2.1.1. Produto
2.1.2. Preço
2.1.3. Distribuição
2.1.4. Com unicação
2.2. Valor do produto, preço e preço psicológico
3. Plano de m ark eting
3.1. Principais necessidades de um plano de m ark eting
3.1.1. Avaliar a situação do m ercado e do m eio
3.1.2. Avaliar a com petitividade da em presa e seus princípios
3.1.3. Planificar os objetivos e m eios e adaptação das ações de desenvolvim ento e das ações corretivas
3.2. O peracionalização do plano de m ark eting
3.3. Etapas do desenvolvim ento do plano operacional de Mark eting
3.3.1. Etapa 1 - análise da situação interna e ex terna
3.3.2. Etapa 2 - definição dos objetivos do plano
3.3.3. Etapa 3 - definição da estratégia de m ark eting m ix
3.3.4. Etapa 4 - afetação de recursos para a operacionalização do plano
3.3.5. Etapa 5 - estabelecim ento do plano de ação
3.3.6. Etapa 6 - concretização do plano de ação
3.3.7. Etapa 7 - controlo das ações desencadeadas
4. Mark eting digital
4.1. Evolução histórica
4.2. Conceitos básicos
4.3. Com portam ento dos e-consum idores
4.4. Principais estratégias do m ark eting digital
4.5. Integração do m ark eting m ix digital no m ark eting convencional
5. Mark eting nas redes sociais
5.1. Conceitos básicos
5.2. As redes sociais enquanto estratégia de m ark eting
5.3. Vantagens e potencialidades
5.4. Ferram entas de análise e gestão

9210

Atendimento não presencial ao cliente

50 horas

1. Identificar os princípios do e-com m erce e do e-m ercado.
2. Reconhecer a especificidade da com unicação com ercial em com ércio a distância.

Objetivos

3. Identificar e caracterizar as fases de atendim ento ao cliente em contex to telefónico e
através de plataform as m ulticanais.
4. Aplicar as técnicas de com unicação verbal e não específicas do atendim ento não
presencial.
5. Aplicar as regras de com unicação escrita nos diferentes canais de com unicação a
distância (loja online, plataform a digital, redes sociais).
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Conteúdos
1. Atendim ento ao cliente através de m eios interativos ou digitais
1.1. Funções e com petências do técnico de com unicação e assistência ao cliente no atendim ento ao cliente
1.2. O rganização das equipas em em presas de contact centre
2. Com ércio a distância - conceitos gerais
2.1. Com ércio por via telefónica
2.2. Com ércio através de plataform as digitais e canais online
2.3. Com ércio fora do estabelecim ento com ercial
2.4. Conceito e âm bito do e-com m erce
2.5. Características do e-com m erce
2.6. Segurança do com ércio eletrónico
3. e-Business- conceitos gerais
3.1. Conceito e âm bito dos serviços prestados
3.2. Características dos serviços de e-business
4. Estratégias de com unicação no com ércio a distância
4.1. Mark eting direto na internet
4.2. Utilização dos canais online com o estratégia de m ark eting
4.3. Lojas online, plataform as m ulticanais, redes sociais
5. Atendim ento ao cliente em contex to telefónico
5.1. Abordagem inicial
5.2. Diagnóstico de necessidades
5.3. Análise prévia do com portam ento do e-consum idor
5.4. Estrutura de um guião de “perguntas tipo”
6. Im portância dos aspetos não verbais na com unicação com ercial a distância
6.1. Linguagem positiva
6.2. Com unicação paralinguística
6.3. Técnicas de ex pressão
6.4. Retórica e persuasão
7. Estratégias de captação e fidelização de cliente
8. Aspetos legais e éticos do com ércio a distância
8.1. Deveres de inform ação pré-contratual das em presas nos sítios da internet
8.2. Condições contratuais de venda, entrega e pós venda
8.3. Modalidades de entrega ou de prestação de serviço
8.4. Meios e form as de pagam ento
8.5. Norm as de conduta da com unicação com ercial
9. Sistem a de inform ação do serviço
9.1. Funcionalidades da plataform a de atendim ento ao cliente e das operações de inbound (Voz, atendim ento
autom ático) (IVR), em ail, Fax , via postal, webchat e Instant messaging (IM) e outbound (Voz, em ail, fax ,
webchat, Instant messaging (IM) e SMS
9.2. Funcionalidades de consulta, ex tração e registo de dados
9.3. Norm as de segurança da inform ação

9211

Fidelização e recuperação de clientes

25 horas
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1. Identificar as causas da insatisfação.
Objetivos
2. Identificar técnicas de reconquista de clientes.

Conteúdos
1. Identificação das causas da insatisfação dos clientes
1.1. Ex pectativas que não são cum pridas
1.2. Serviço ineficiente / falta de educação
1.3. Inform ações contraditórias entre colaboradores
1.4. Sensação de ter sido prejudicado / ação do colaborador ter consequência para o cliente
1.5. Atrasos e longas esperas na resolução do pedido do cliente
1.6. Prestação de um serviço ou produtos de m á qualidade
1.7. Em presas com honestidade ou integridade duvidosa (m á im agem perante os clientes)
2. Reconquista de clientes
2.1. Gestão da em oção do cliente – ter paciência e fazer escuta ativa
2.2. Com unicação com o cliente - ex plicação da situação
2.3. Com portam ento gera com portam ento – saber lidar com um cliente irritado / insatisfeito
2.4. Procurar e dar sem pre um a solução e/ou alternativas
2.5. Técnicas de negociação
2.6. Conquista de clientes - ética e responsabilidade
3. Retenção de clientes
3.1. Identificação do perfil do cliente
3.2. Desenvolvim ento de propostas direcionadas aos clientes
3.3. Pós-venda: gerar novas vendas

9212

Gestão de reclamações – venda não presencial

25 horas

1. Reconhecer os princípios e os fatores críticos na gestão de reclam ações na venda não
presencial.
Objetivos

2. Identificar a im portância da gestão efetiva de reclam ações.
3. Aplicar estratégias de gestão de reclam ações no com ércio a distância.
4. Aplicar procedim entos de deteção e reporte de situações de fraude.

Conteúdos
1. Princípios da gestão de reclam ações em venda não presencial
1.1. Funções do técnico de com unicação e serviço digital na gestão das reclam ações
1.2. Tipologia de com ércio a distância e suas especificidades
1.3. Tipos de objeções
1.4. Reclam ações m ais frequentes no com ércio a distância (por telefone, catálogo, loja online e outras
plataform as m ulticanais)
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1.5. Situações de fraude m ais frequentes no com ércio a distância: m ecanism os de deteção e reporte
1.6. Fatores críticos da gestão de reclam ações
2. Norm as e regulam entos do com ércio a distância
2.1. Norm as e regulam entos da venda não presencial (por telefone, através de plataform as m ulticanais e fora
do estabelecim ento com ercial)
2.2. Direitos e deveres dos e-consum idores
2.3. Docum entação com ercial e respetiva tram itação
2.4. Norm as contabilísticas aplicáveis ao com ércio a distância
2.5. Norm as e regulam entos sobre dados pessoais e proteção da privacidade
2.6. Norm as e requisitos de segurança dos m eios de pagam ento eletrónico
2.7. Entidades nacionais e internacionais reguladoras do com ércio a distância e suas com petências
3. Com unicação não-verbal na gestão de reclam ações
3.1. Im portância da com unicação assertiva com o resposta às situações telefónicas de reclam ação
3.2. Gestão de reclam ações com o oportunidade de fidelização do cliente
3.3. Linguagem não verbal na gestão de conflitos
3.4. Regras de com unicação escrita em situação de reclam ação
4. Controlo em ocional na gestão de reclam ações
4.1. Identificação e caracterização das em oções
4.2. Aspetos fisiológicos, cognitivos e com portam entais das em oções
4.3. Estratégias de autodiagnóstico e de autocontrolo
5. Procedim entos da gestão de reclam ações no com ércio a distância
5.1. Etapas da gestão da reclam ação no com ércio a distância
5.2. Procedim entos de registo, encam inham ento e tratam ento de reclam ações
6. Sistem a de inform ação do serviço
6.1. Funcionalidades da plataform a de atendim ento ao cliente e das operações de inbound (Voz, atendim ento
autom ático (IVR), em ail, Fax , via postal, webchat e Instant messaging (IM) e outbound (Voz, em ail, fax ,
webchat, Instant messaging (IM) e SMS
6.2. Funcionalidades de consulta, ex tração e registo de dados
6.3. Funcionalidades de segurança da inform ação

9213

Neuromarketing

50 horas

1. Identificar os estím ulos que influenciam o processo da tom ada de decisão.
Objetivos
2. Caracterizar os passos do neurom ap.

Conteúdos
1. Neurom ap – 3 cérebros – 6 estím ulos
1.1. Em que consiste o neurom ark eting
1.2. O s três cérebros
1.2.1. Racional
1.2.2. Em ocional
1.2.3. Instintivo
1.3. O s seis estím ulos
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1.3.1. Centrado
1.3.2. Contraste
1.3.3. Tangível
1.3.4. Princípio e fim
1.3.5. Visual
1.3.6. Em ocional
2. Q uatro passos do neurom ap
2.1. Pain – diagnóstico do problem a
2.2. Claim – evidencia as caraterísticas principais
2.3. Gain – dem onstra os benefícios
2.4. Brain – consciencializa dos benefícios

9214

Marketing digital

25 horas

1. Avaliar os im pactos e os efeitos do advento da nova econom ia, as transações
com erciais a partir de am bientes virtuais - B2C, B2B, B2A.
Objetivos

2. Identificar as ferram entas do e-m ark eting e do e-com m erce.
3. Aplicar as ferram entas de gestão da inform ação e da com unicação, criando um a
relação de interatividade, centrada nas necessidades dos consum idores.

Conteúdos
1. Internet e os canais de distribuição
1.1. Business to business – B2B
1.2. Business to consum er - B2C
1.3. O ne to one - O 2O
1.4. Business to adm inistration - B2A
2. Portais/ sites/m otores de busca/ centro com erciais virtuais/ lojas virtuais
2.1. O papel do website no m ark eting digital
2.2. Desenvolvim ento e m anutenção de páginas web
2.3. Arquitetura de inform ação
2.4. Usabilidade
2.5. Planeam ento de um W eb Site
2.6. E-com m erce
3. Tecnologias de inform ação e a relação com o cliente
3.1. A tecnologia ao serviço do m ark eting e da com unicação
3.2. O novo consum idor digital
3.3. Mensagens e form atos de com unicação digital com o cliente
4. E-consum idor
4.1. Características
4.2. Tendências de consum o
4.3. Hábitos de consum o nas plataform as digitais
4.4. Processos de decisão de com pra
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4.5. Satisfação dos e-consum idores
5. E-m ark eting
5.1. Conceito e evolução
5.2. Fundam entos do e-m ark eting
5.3. Vantagens da interne t para os consum idores
5.4. Internet e o desenvolvim ento de novas aplicações do m ark eting
5.5. Custom er relationship m anagem ent (CRM)
6. E-com m erce
6.1. Conceito
6.2. Motivações para a adesão ao e-com m erce
6.3. Fatores de sucesso

9215

Marketing 3.0

25 horas

1. Ex plicar este novo paradigm a de m ark eting, onde o produto e um consum idor têm um
novo papel.
Objetivos

2. Identificar o papel do e-consum idor com o fonte de inform ação e de com unicação das
m arcas.
3. Aplicar estratégias de m ark eting que visam a criação de com unidades virtuais.

Conteúdos
1. Tendências do m ark eting
1.1. Mark eting 1.0 - m ark eting centrado no produto
1.2. Mark eting 2.0 - m ark eting orientado para o consum idor
1.3. Mark eting 3.0 - m ark eting m ovido por valores
1.4. Mark eting 3.0 - o novo paradigm a
1.5. Mark eting de m issão o m ark eting dos valores
1.6. Era da globalização no m ark eting
1.7. Era do consum idor criativo
1.8. Relação de valor com os colaboradores e parceiros
2. Novo papel do consum idor na estratégia de m ark eting das em presas
2.1. Consum idor inform ado
2.2. Consum idor participativo
3. Com unidades virtuais
3.1. Novo veículo de com unicação
3.2. Influências na decisão de com pra

9216

Meios de comunicação digital

25 horas
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1. Identificar os novos m eios de com unicação digital.
Objetivos
2. Gerir um a cam panha de com unicação integrada (online e offline).

Conteúdos
1. Com unicação online
1.1. Novos hábitos de com unicar
1.2. Novos Meios Digitais vs Meios Tradicionais
1.3. Cross-Media (Integrar diferentes m eios)
2. Novos hábitos online dos consum idores
2.1. Processo de com pra
2.2. Consum idor atualizado e inform ado
2.3. Consum idor participativo na com unicação (online) da em presa
3. Instrum entos de com unicação online
3.1. Site
3.2. Banners
3.3. Pop-ups
3.4. CRM
3.5. Em ails
3.6. MSM – Chat de conversação
3.7. Foruns
3.8. Com ércio eletrónico
4. Novas ferram entas da com unicação
4.1. SMS
4.2. MSM
4.3. Mark eting viral / Mark eting one to one
5. Novos canais de com unicação / os m edia sociais
5.1. O Novo paradigm a da com unicação
6. Im portância das redes sociais na com unicação
6.1. Redes sociais horizontais e verticais

9217

Planos e campanhas de comunicação – venda não
presencial

50 horas

1. Interpretar e aplicar norm as e regulam entos da publicidade e prom oção por telefone e
outros m eios digitais (em ail; sm s; etc.).
Objetivos

2. Identificar os objetivos e estratégias das cam panhas prom ocionais através de m eios
interativos e digitais.
3. Aplicar técnicas de prom oção de vendas através de m eios interativos e digitais.
4. Aplicar técnicas e instrum entos de avaliação de cam panhas prom ocionais.
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Conteúdos
1. Com unicação de m ark eting através de canais online
1.1. Planos de e-m ark eting e variáveis do e-m ark eting m ix
1.2. Estratégias de com unicação
1.3. Mark eting social
1.4. Redes sociais, suas características e vantagens na com unicação de e-m ark eting
2. Norm as e regulam entos da publicidade e prom oção em m eios interativos e digitais
2.1. Norm as e regulam entos da com unicação com ercial
2.2. Direitos e deveres dos e-consum idores
2.3. O brigações legais em term os de inform ações e m enções ao consum idor
2.4. Código ético de com unicação com ercial
3. Planos e cam panhas de com unicação
3.1. Cam panhas inbound e outbound em contex to business to consum er e business to business
3.2. O bjetivos e estratégias das cam panhas inbound e outbound
3.3. Técnicas de com unicação com ercial
4. Sistem a de inform ação do serviço
4.1. Funcionalidades da plataform a de atendim ento ao cliente e das operações de inbound (Voz, atendim ento
autom ático (IVR), em ail, Fax , via postal, webchat e Instant messaging (IM) e outbound (Voz, em ail, fax ,
webchat, Instant
5. Messaging (IM) e SMS
5.1. Funcionalidades de consulta, ex tração e registo de dados
5.2. Funcionalidades de segurança da inform ação

9218

Campanhas de serviços ativos e serviços reativos

50 horas

1. Aplicar as técnicas e instrum entos de abordagem a clientes.
Objetivos

2. Identificar e caracterizar os produtos e serviços específicos de um a cam panha.
3. Prom over os produtos através de canais online.

Conteúdos
1. Características dos produtos e serviços
1.1. Identificação e caracterização dos produtos e serviços específicos de um a cam panha
1.2. Vantagens e benefícios
1.3. Características dos produtos e serviços
1.4. Condições e valores para o cliente
2. Mom entos do atendim ento
2.1. Acolhim ento, de form a a ser dinâm ico, sim pático e disponível
2.2. Enquadram ento, de form a inteirar o cliente do m otivo do contacto
2.3. Apresentação da solução, de form a a atender corretam ente o cliente
2.4. Fecho do contacto
3. Sistem as e aplicações
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3.1. Im portância da navegação aplicacional durante o atendim ento
3.2. Acede à aplicação correta para ex ecutar a ação do pedido
3.3. Interpretação das aplicações utilizadas durante o atendim ento
4. Regras e procedim entos
4.1. Adequação da ação à resolução - atua em conform idade com os procedim entos definidos
4.2. Consulta a aplicação ou BD correta / histórico do cliente
4.3. Registo dos contactos / tipificação

9219

Social media

25 horas

1. Identificar as diferentes redes sociais ex istentes.
Objetivos

2. Aplicar os socials m edia com o instrum entos de m ark eting relacional com o cliente.
3. Gerir as redes socias num a cam panha de com unicação e de m ark eting das em presas.

Conteúdos
1. Introdução ao social m edia
1.1. História e evolução de social m edia
1.2. O Novo paradigm a da com unicação
2. Mobile social m edia
2.1. Plataform as e redes sociais
2.2. Plano estratégico
2.3. O futuro m óvel e social
3. Conteúdo para redes sociais
3.1. Interação com os utilizadores
3.2. Diferentes form atos de conteúdos
3.3. Conteúdo visual
3.4. Vídeo m ark eting
4. Novas funções
4.1. Social m edia m anager
4.2. Social m edia strategist
4.3. Com m unity m anager
4.4. Content strategist
5. Monitorização e gestão da reputação online
5.1. Social m edia RO I
5.2. Social CRM
6. Gestão das redes sociais
6.1. Gestão das redes sociais para a construção de um a relação de fidelização com o cliente
6.2. Monitorização e gestão da reputação online
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9220

Objetivos

Gestão de conteúdos digitais

25 horas

1. Gerir os diferentes conteúdos digitais com o produtos de m ark eting e ponto de
contacto para com os clientes e em presas parceiras.

Conteúdos
1. Mark eting viral
1.1. Conceitos e princípios
2. Plataform as de conteúdos digitais
2.1. Anúncio digitais
2.2. Adwords
2.3. Blogues
2.4. Fóruns
2.5. Banners
2.6. Motores de busca/redes sociais
3. Conteúdos para a W eb
3.1. Web copywriting
3.2. Meios
3.3. Form atos
3.4. Enquadram ento
3.5. Particularidades
4. Marca e os conteúdos digitais
4.1. Identidade e personalidade da m arca
4.2. Segm entação do conteúdo adaptado ao target
5. Inform ação digital
5.1. Conteúdo offline vs online
5.2. Estrutura de conteúdos
5.3. Inform ação relevante para o consum idor
6. SEO
6.1. Conteúdos para os m otores de busca
6.2. Gamification e storytelling
6.3. User Generated content
6.4. Incentivar os consum idores a criar conteúdo
6.5. Buzz m ark eting e m ark eting viral
7. Gestão dos blogues
7.1. Títulos das entradas enquanto title tag no header
7.2. Link autom ático para a página principal em todas as páginas
7.3. Arquivos e etiquetas
7.4. Catalogar as diferentes secções
7.5. Entradas do blog de acordo com o tem a e assunto
7.6. Index ação pelos m otores de busca
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7.7. Im portância do um tex to âncora
7.8. Seleção das fontes
8. Estratégias e tendências

9221

Gestão de mobile

50 horas

1. Identificar o novo paradigm a do m ark eting.
Objetivos

2. Aplicar e gerir as várias plataform as m óveis num a cam panha de m ark eting.
3. Definir um a estratégia de m ark eting m obile.

Conteúdos
1. Consum idor m obile
1.1. Perfil e com portam ento
1.2. Tendências
1.3. Com unicação e conteúdos
2. Mobile m ark eting
2.1. Evolução do m obile m ark eting
2.2. Dispositivos e tecnologias
2.3. Form atos de publicidade
2.4. O tim ização de sites m óveis
2.5. Planeam ento estratégico de m obile m ark eting
3. Ferram entas m obile
3.1. W ebsite
3.2. Aplicações m obile
3.3. Mobile com m erce
3.4. Geolocalização m obile
3.5. Search
3.6. Q R codes

9222

Processo de venda não presencial

50 horas

1. Reconhecer os princípios e os fatores críticos na venda não presencial.
2. Aplicar técnicas de venda através de m eios interativos e digitais.
Objetivos

3. Interpretar e aplicar as norm as e regulam entos relativos à venda não presencial.
4. Aplicar procedim entos de em issão de docum entação com ercial.
5. Utilizar as funcionalidades do sistem a de inform ação do serviço de venda não
presencial.
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Conteúdos
1. Técnicas de venda não presencial
1.1. Fases da venda através de telefone
1.2. Fases da venda através de plataform as m ulticanais
1.3. Utilização das ferram entas de com unicação escrita das plataform as m ulticanais (chat, sm s, em ail, redes
sociais)
1.4. Estratégias de argum entação e negociação com ercial
2. Meios e condições de pagam ento de produtos e serviços
2.1. Norm as e regulam entos da venda a distância (por telefone, através de plataform as m ulticanais e fora do
2.2. Estabelecim ento com ercial)
2.3. Legislação e regulam entos aplicáveis à venda de produtos e serviços
2.4. Venda a dinheiro e m eios de pagam ento
2.5. Venda a crédito e condições aplicáveis
2.6. Meios e form as de pagam ento na venda a distância
2.7. Norm as e requisitos de segurança dos m eios de pagam ento eletrónico
2.8. Técnicas de deteção de fraudes
3. Procedim entos adm inistrativos de faturação dos produtos e serviços com ercializados
3.1. Legislação e regulam entos aplicáveis à em issão de docum entação de venda de produtos e serviços
3.2. Em issão de docum entação contabilística
3.3. Procedim entos de atualização de contas correntes
3.4. Em issão de ex tratos de conta
4. Sistem a inform ático de faturação e em issão de docum ental com ercial
4.1. Funcionalidades de registo da venda, em issão de docum ento de venda, guia de transporte outros
5. Sistem a de inform ação do serviço
5.1. Funcionalidades da plataform a de atendim ento ao cliente e das operações de inbound (Voz, atendim ento
autom ático (IVR), em ail, Fax , via postal, webchat e Instant messaging (IM) e outbound (Voz, em ail, fax ,
webchat, Instant messaging (IM) e SMS.
5.2. Funcionalidades de consulta, ex tração e registo de dados
5.3. Regras de segurança da inform ação

7844

Gestão de equipas

25 horas

1. O rganizar e gerir equipas de trabalho.
2. Com unicar e liderar equipas de trabalho.
Objetivos

3. Identificar o sucesso do trabalho em equipa realçando vantagens e dinâm icas
subjacentes.
4. Reconhecer as especificidades e os aspetos essenciais para o sucesso no trabalho em
equipa.

Conteúdos
1. O rganização do trabalho de equipa
2. Com unicar eficazm ente com a equipa
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3. Gestão orientada para os resultados e para as pessoas
4. Técnicas de m otivação e dinam ização da equipa
5. Gestão de conflitos
6. O rientação da equipa para a m udança
7. Liderança
7.1. Liderança de equipas: fenóm enos e dinâm icas próprias, desafios e problem as específicos
7.2. Diferentes preferências pessoais e o seu im pacto em funções de liderança
7.3. Diferentes estilos de Liderança
7.4. Com petências necessárias à coordenação de equipas
7.5. Estratégias de m obilização da equipa para um desem penho de ex celência
7.6. Gestão de situações problem áticas na equipa
8. Trabalho em equipa
8.1. Trabalho em equipa – im plicações e especificidades
8.2. Ex celência no trabalho em equipa
8.3. Diferenças interpessoais e o seu im pacto no trabalho em equipa
8.4. Mobilização de recursos pessoais em função da equipa
8.5. Com o ultrapassar im passes e obstáculos no trabalho em equipa

7229

Gestão do stress do profissional

25 horas

1. Identificar o conceito de stress, causas, consequências negativas do m esm o.
Objetivos

2. Identificar as técnicas preventivas, de controlo e gestão de stress profissional.
3. Caracterizar o conceito de em oção.

Conteúdos
1. O Stress
1.1. Conceito de stress
1.2. Fatores de risco: em ocionais, sociais, organizacionais
1.3. Sinais e sintom as
1.4. Consequências negativas do stress
1.5. Medidas preventivas
1.6. Técnicas de controlo e gestão de stress profissional
1.7. Com o lidar com situações de agonia e sofrim ento
1.8. Técnicas de auto-proteção
2. As em oções
2.1. Conceito de em oção
2.2. Características fisiológicas, cognitivas e com portam entais das em oções
2.3. Estratégias de gestão das em oções
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9223

Documentação comercial – assistência ao cliente não
presencial

25 horas

1. Identificar os tipos de docum entação com ercial e norm as aplicáveis.
Objetivos

2. Aplicar as norm as de receção e tratam ento da correspondência do serviço de
assistência ao cliente não presencial.
3. Selecionar e utilizar as funcionalidades do sistem a inform ático de gestão docum ental.

Conteúdos
1. Direito com ercial
1.1. Noção de direito com ercial
1.2. Legislação e regulam entos aplicáveis à em issão de docum entação com ercial
1.3. Contratos com erciais
2. Docum entos com erciais
2.1. Tipo de docum entação com ercial
2.2. Seleção e organização
2.3. Preenchim ento
3. Gestão da correspondência
3.1. Receção
3.2. Abertura / registo
3.3. Encam inham ento
3.4. Resposta
4. Sistem a inform ático de gestão adm inistrativa
4.1. Funcionalidades do sistem a de gestão docum ental
4.2. Regras de segurança da inform ação
4.3. Norm as de proteção da confidencialidade dos consum idores

9224

Sistemas digitais e gestão documental

25 horas

1. Descrever as funções e os requisitos da gestão de arquivo.
Objetivos

2. Aplicar as técnicas de classificação, codificação e index ação de docum entos com erciais.
3. Selecionar e utilizar as funcionalidades do sistem a inform ático.

Conteúdos
1. Técnicas de arquivo
1.1. Conceito
1.2. Funções
1.3. Requisitos
1.4. Caracterização do arquivo
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1.5. Critérios de classificação e arquivo
1.6. Técnicas de classificação, codificação e index ação de docum entos adm inistrativos e contabilísticos
1.7. Principais regras do arquivo inform ático
2. Sistem a inform ático de gestão de arquivo
2.1. Funcionalidades do sistem a
2.2. Regras de segurança da inform ação

9225

Objetivos

Língua inglesa – comunicação e serviço ao cliente
não presencial

50 horas

1. Aplicar vocabulário específico da língua inglesa na com unicação e serviço ao cliente
não presencial.

Conteúdos
1. Língua inglesa aplicada à atividade de com unicação e serviço ao cliente não presencial
1.1. Principais utilizações da língua inglesa
1.2. Principais conceitos e term os utilizados no serviço ao cliente

0487

Serviço ao cliente

50 horas

1. Definir o conceito e os principais objetivos do serviço ao cliente.
2. Caracterizar as diferentes fases do serviço ao cliente.
Objetivos

3. Descrever os m ecanism os de avaliação e os processos de m elhoria em cada um a das
fases do serviço ao cliente.
4. Caracterizar um sistem a de avaliação e m elhoria de um serviço de apoio ao cliente.

Conteúdos
1. Enquadram ento e objetivos
1.1. Serviço ao cliente com o m edida de perform ance do sistem a logístico, definindo standards de operação
1.2. Serviço ao cliente diferente de satisfação do cliente
1.3. Serviço ao cliente com o m edida de m elhoria do serviço ao cliente
2. Passos para a definição dos objetivos do Serviço ao cliente
2.1. Identificação dos principais elem entos do serviço logístico prestados pela em presa
2.2. Determ inação da im portância relativa de cada elem ento do serviço logístico da em presa
2.3. Avaliação da com petitividade atual da em presa, em função do nível de serviço disponibilizado
2.4. Identificação dos diferentes requisitos de serviço, para diferentes segm entos de m ercado
2.5. Desenvolvim ento de objetivos e estratégias de serviço ao cliente
2.6. Estabelecim ento de procedim entos de acom panham ento e controlo dos processos
3. Fases do serviço ao cliente
68 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

3.1. Pré venda
3.1.1. Definição e objetivos
3.1.2. Política (form al) de serviço a cliente
3.1.3. Identificação e acessibilidade dos intervenientes do processo
3.1.4. Estrutura e flex ibilidade organizacional
3.1.5. Método e norm as de efetivação de encom endas
3.2. Possíveis m edidas de avaliação do serviço ao cliente, na fase da pré-venda
3.2.1. Inform ação de ruturas de produtos
3.2.2. Q ualidade da equipa de vendas
3.2.3. Acom panham ento feito por responsáveis de vendas
3.2.4. Monitorização de níveis de stock s dos clientes
3.2.5. Participação dos clientes nos projetos de desenvolvim ento e m elhoria de produtos
3.2.6. Melhoria contínua nos produtos e soluções
3.2.7. Com unicação das datas de entrega
3.3. Venda
3.3.1. Definição e objetivos
3.3.2. Elem entos diretam ente relacionados com a transação física
3.3.3. Prazos de entrega e ciclo de encom enda
3.3.4. Preparação da encom enda
3.3.5. Nível de stock s
3.3.6. Disponibilização de inform ação relativa à encom enda
3.3.7. Gestão de alternativas (prazos, produtos)
3.3.8. Condição dos produtos
3.3.9. Política de entrega (transportes, m ultidestinos, etc.)
3.4. Possíveis m edidas de avaliação do serviço ao cliente, na fase da venda
3.4.1. Facilidade na colocação da ordem de encom enda
3.4.2. Confirm ação da receção da encom enda e confirm ação da sua entrega
3.4.3. Condições de crédito concedidas
3.4.4. Duração do ciclo de encom enda
3.4.5. Nível de serviços
3.4.6. Nível de atrasos
3.4.7. Flex ibilidade no tratam ento de encom endas urgentes
3.4.8. Níveis de devoluções
3.4.9. Ex istência de produtos alternativos
3.5. Pós Venda
3.5.1. Ex istência de produtos / equipam entos de substituição
3.5.2. Assistência técnica (tem po de espera)
3.5.3. Instalação, garantia e reparação
3.5.4. Gestão de reclam ações
3.6. Possíveis m edidas de avaliação do serviço ao cliente, na fase do pós-venda
3.6.1. Rigor nos fornecim entos (datas, produtos, quantidades e qualidade)
3.6.2. Nível de devoluções e de trocas
3.6.3. Fácil leitura das instruções de utilização / m anuseam ento
3.6.4. Q ualidade da em balagem e visibilidade no ponto de venda
4. Avaliação e m elhoria do serviço ao cliente
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4.1. Identificação dos elem entos m ais im portantes do serviço ao cliente
4.2. Prazos de entrega
4.3. Nível de ruturas
4.4. Nível de erros
4.5. Nível de reclam ações
4.6. Nível de devoluções
4.7. Tem po de tratam ento da encom enda
5. Instrum entos de avaliação e m elhoria do Serviço ao cliente
5.1. Ligação entre o serviço ao cliente da em presa e a satisfação dos clientes
5.2. Nível de ruturas e custo/proveito das ruturas
5.3. Análise ABC dos clientes e dos produtos
5.4. Auditoria ao Serviço ao cliente da em presa

9226

Objetivos

Gestão de informação do cliente

25 horas

1. Gerir a inform ação do cliente e dos parceiros de negócio visando rentabilizar o
negócio.
2. Aplicar o CRM e PRM no sentido de m edir relações negociais e com ercias.

Conteúdos
1. CRM – Consum er relationship m anegem ent
1.1. Mark eting relacional e o CRM
1.2. Tecnologias associadas ao CRM
2. Gestão de inform ação /relacionam ento com o cliente
2.1. Tecnologias de com unicação para o cliente
2.2. Tecnologia para conhecer as características e hábitos do cliente
2.3. Tecnologia para criar um a relação com o cliente
3. Estratégias de CRM
3.1. Im plem entação
3.2. Gestão de parcerias
4. Estratégias de PRM - Partener relationship m anegem ent
4.1. Im plem entação
4.2. Gestão da relação com ercial com outras em presas (parceiros, fornecedores)

5436

Liderança e motivação de equipas

50 horas

1. Identificar diferentes teorias de m otivação.
2. Distinguir estilos de liderança.
Objetivos
3. O rganizar o trabalho de equipa.
4. Avaliar a equipa e os resultados do seu trabalho.

70 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

Conteúdos
1. Motivação
1.1. Principais teorias da m otivação
1.2. Inteligência em ocional e criatividade
1.3. Motivação e as diferentes form as de organização do trabalho
1.4. Motivação e liderança
2. Liderança e a com unicação
2.1. Funções e atitudes de com unicação
2.2. Liderança versus poder
2.3. Funções de liderança
2.4. Parte afetiva e a parte de tarefa de liderança
2.5. Teorias de liderança
2.6. Características desejadas num líder
2.7. Delegação
3. Grupos e liderança
3.1. Equipas de trabalho
3.2. Estruturação e desenvolvim ento das equipas
3.3. Coordenação e com plem entaridade das práticas de cada equipa
3.4. Aparecim ento do líder e o seu relacionam ento com o grupo
3.5. Perfis de liderança
4. Com unicação nas equipas de trabalho
4.1. Estilos com unicacionais
4.2. Com unicação com o objeto de dinam ização de um a equipa de trabalho
4.3. Com unicação assertiva na resolução de conflitos na equipa.
4.4. Com unicação com assertividade na liderança
4.5. O rganização do trabalho de equipa
4.6. Avaliação da equipa

5446

Objetivos

Língua espanhola - relações laborais - iniciação

50 horas

1. Reconhecer e produzir m ensagens orais e escritas em língua espanhola relacionadas
com a atividade profissional, nom eadam ente, em m atéria de negociação coletiva,
direito do trabalho e com unicação institucional.
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Conteúdos
1. Fonética do espanhol
2. Vocabulário específico às relações laborais em língua espanhola
3. Aquisição de estruturas gram aticais
4. Leitura e com preensão de tex tos
5. Ex ercícios escritos e orais
6. Aspectos socioculturais (cultura, costum es, econom ia e política espanhola)

9227

Objetivos

Língua espanhola – apresentação de
produto/serviço

25 horas

1. Aplicar vocabulário específico da língua espanhola na com unicação verbal com clientes
na apresentação de produto/serviço.

Conteúdos
1. Linguagem básica aplicada às diferentes fases da apresentação do produto/serviço
2. Ex pressões idiom áticas

8609
Objetivos

Língua espanhola - atendimento

50 horas

1. Aplicar vocabulário específico da língua espanhola na com unicação verbal com clientes
estrangeiros no processo de atendim ento.

Conteúdos
1. Linguagem básica aplicada às diferentes fases do atendim ento
2. Ex pressões idiom áticas

8606

Objetivos

Língua espanhola - atendimento no serviço pósvenda

50 horas

1. Aplicar o vocabulário específico da língua espanhola, na com unicação verbal com
clientes estrangeiros, e no serviço pós-venda.

Conteúdos
1. Linguagem básica aplicada às diferentes fases da gestão de reclam ações
2. Ex pressões idiom áticas
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10784

Gestão da presença empresarial nas redes sociais

50 horas

1. Reconhecer as especificidades das principais redes sociais.
2. Utilizar tipos de conteúdo e funcionalidades específicos para diferentes objetivos.
Objetivos
3. Medir e analisar um a presença nas diversas redes sociais.
4. Definir planos de ação para otim ização contínua.

Conteúdos
1. Tipos de presença e funcionalidades específicas
2. Tipologias de conteúdos
3. Métricas e reporting
4. Ex em plos e análise de casos
5. Instagram m ark eting
5.1. Tipos de presença e funcionalidades específicas
5.2. Tipologias de conteúdos
5.3. Métricas e reporting
5.4. Ex em plos e análise de casos
6. Link edIn m ark eting
6.1. Tipos de presença e funcionalidades específicas
6.2. Tipologias de conteúdos
6.3. Métricas e reporting
6.4. Ex em plos e análise de casos
7. Youtube m ark eting
7.1. Tipos de presença e funcionalidades específicas
7.2. Tipologias de conteúdos
7.3. Métricas e reporting
7.4. Ex em plos e análise de casos
8. O utras redes sociais
9. Gestão de sinergias entre diferentes redes sociais

10785

Publicidade nas redes sociais

25 horas

1. Reconhecer os diferentes form atos de publicidade nas principais redes sociais.
2. Im plem entar cam panhas pagas nas redes sociais para diferentes objetivos.
Objetivos
3. Medir e analisar um a cam panha paga nas diversas redes sociais.
4. Definir planos de ação para otim ização contínua.
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Conteúdos
1. Publicidade nas redes sociais
1.1. Alcance orgânico VS alcance pago
1.2. Tipos de objetivos
2. Cam panhas de publicidade no Facebook e Instagram
2.1. Tipos de objetivos e form atos
2.2. Segm entação de cam panhas
2.3. Medição, análise e otim ização de cam panhas pagas
3. Cam panhas de publicidade no Youtube
3.1. Google Ads
3.2. Tipos de objetivos e form atos
3.3. Segm entação de cam panhas
3.4. Medição, análise e otim ização de cam panhas pagas

7852

Perfil e potencial do empreendedor – diagnóstico/
desenvolvimento

25 horas

1. Ex plicar o conceito de em preendedorism o.
2. Identificar as vantagens e os riscos de ser em preendedor.
Objetivos

3. Aplicar instrum entos de diagnóstico e de autodiagnóstico de com petências
em preendedoras.
4. Analisar o perfil pessoal e o potencial com o em preendedor.
5. Identificar as necessidades de desenvolvim ento técnico e com portam ental, de form a a
favorecer o potencial em preendedor.

Conteúdos
1. Em preendedorism o
1.1. Conceito de em preendedorism o
1.2. Vantagens de ser em preendedor
1.3. Espírito em preendedor versus espírito em presarial
2. Autodiagnóstico de com petências em preendedoras
2.1. Diagnóstico da ex periência de vida
2.2. Diagnóstico de conhecim ento das “realidades profissionais”
2.3. Determ inação do “perfil próprio” e autoconhecim ento
2.4. Autodiagnóstico das m otivações pessoais para se tornar em preendedor
3. Caráterísticas e com petências-chave do perfil em preendedor
3.1. Pessoais
3.1.1. Autoconfiança e autom otivação
3.1.2. Capacidade de decisão e de assum ir riscos
3.1.3. Persistência e resiliência
3.1.4. Persuasão
3.1.5. Concretização
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3.2. Técnicas
3.2.1. Área de negócio e de orientação para o cliente
3.2.2. Planeam ento, organização e dom ínio das TIC
3.2.3. Liderança e trabalho em equipa
4. Fatores que inibem o em preendedorism o
5. Diagnóstico de necessidades do em preendedor
5.1. Necessidades de caráter pessoal
5.2. Necessidades de caráter técnico
6. Em preendedor - autoavaliação
6.1. Q uestionário de autoavaliação e respetiva verificação da sua adequação ao perfil com portam ental do
em preendedor

7853

Ideias e oportunidades de negócio

50 horas

1. Identificar os desafios e problem as com o oportunidades.
2. Identificar ideias de criação de pequenos negócios, reconhecendo as necessidades do
público-alvo e do m ercado.
3. Descrever, analisar e avaliar um a ideia de negócio capaz de satisfazer necessidades.

Objetivos

4. Identificar e aplicar as diferentes form as de recolha de inform ação necessária à
criação e orientação de um negócio.
5. Reconhecer a viabilidade de um a proposta de negócio, identificando os diferentes
fatores de sucesso e insucesso.
6. Reconhecer as características de um negócio e as atividades inerentes à sua
prossecução.
7. Identificar os financiam entos, apoios e incentivos ao desenvolvim ento de um negócio,
em função da sua natureza e plano operacional.

Conteúdos
1. Criação e desenvolvim ento de ideias/oportunidades de negócio
1.1. Noção de negócio sustentável
1.2. Identificação e satisfação das necessidades
1.2.1. Form as de identificação de necessidades de produtos/serviços para potenciais clientes/consum idores
1.2.2. Form as de satisfação de necessidades de potenciais clientes/consum idores, tendo presente as
norm as de qualidade, am biente e inovação
2. Sistem atização, análise e avaliação de ideias de negócio
2.1. Conceito básico de negócio
2.1.1. Com o resposta às necessidades da sociedade
2.2. Das oportunidades às ideias de negócio
2.2.1. Estudo e análise de bancos/bolsas de ideias
2.2.2. Análise de um a ideia de negócio - potenciais clientes e m ercado (target)
2.2.3. Descrição de um a ideia de negócio
2.3. Noção de oportunidade relacionada com o serviço a clientes
3. Recolha de inform ação sobre ideias e oportunidades de negócio/m ercado
3.1. Form as de recolha de inform ação
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3.1.1. Direta – junto de clientes, da concorrência, de eventuais parceiros ou prom otores
3.1.2. Indireta – através de associações ou serviços especializados - públicos ou privados, com recurso a
estudos de m ercado/viabilidade e inform ação disponível on-line ou noutros suportes
3.2. Tipo de inform ação a recolher
3.2.1. O negócio, o m ercado (nacional, europeu e internacional) e a concorrência
3.2.2. O s produtos ou serviços
3.2.3. O local, as instalações e os equipam entos
3.2.4. A logística – transporte, arm azenam ento e gestão de stock s
3.2.5. O s m eios de prom oção e os clientes
3.2.6. O financiam ento, os custos, as vendas, os lucros e os im postos
4. Análise de ex periências de criação de negócios
4.1. Contacto com diferentes ex periências de em preendedorism o
4.1.1. Por setor de atividade/m ercado
4.1.2. Por negócio
4.2. Modelos de negócio
4.2.1. Benchm ark ing
4.2.2. Criação/diferenciação de produto/serviço, conceito, m arca e segm entação de clientes
4.2.3. Parceria de outsourcing
4.2.4. Franchising
4.2.5. Estruturação de raiz
4.2.6. O utras m odalidades
5. Definição do negócio e do target
5.1. Definição sum ária do negócio
5.2. Descrição sum ária das atividades
5.3. Target a atingir
6. Financiam ento, apoios e incentivos à criação de negócios
6.1. Meios e recursos de apoio à criação de negócios
6.2. Serviços e apoios públicos – program as e m edidas
6.3. Banca, apoios privados e capitais próprios
6.4. Parcerias
7. Desenvolvim ento e validação da ideia de negócio
7.1. Análise do negócio a criar e sua validação prévia
7.2. Análise crítica do m ercado
7.2.1. Estudos de m ercado
7.2.2. Segm entação de m ercado
7.3. Análise crítica do negócio e/ou produto
7.3.1. Vantagens e desvantagens
7.3.2. Mercado e concorrência
7.3.3. Potencial de desenvolvim ento
7.3.4. Instalação de arranque
7.4. Econom ia de m ercado e econom ia social – em preendedorism o com ercial e em preendedorism o social
8. Tipos de negócio
8.1. Natureza e constituição jurídica do negócio
8.1.1. Atividade liberal
8.1.2. Em presário em nom e individual
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8.1.3. Sociedade por quotas
9. Contacto com entidades e recolha de inform ação no terreno
9.1. Contactos com diferentes tipologias de entidades (m unicípios, entidades financiadoras, assessorias
técnicas, parceiros, …)
9.2. Docum entos a recolher (faturas pró-form a; plantas de localização e de instalações, catálogos técnicos,
m aterial de prom oção de em presas ou de negócios, etc…)

7854

Plano de negócio – criação de micronegócios

25 horas

1. Identificar os principais m étodos e técnicas de gestão do tem po e do trabalho.
2. Identificar fatores de êx ito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
Objetivos

3. Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
4. Elaborar um orçam ento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade
económ ica/financeira.
5. Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
1. Planeam ento e organização do trabalho
1.1. O rganização pessoal do trabalho e gestão do tem po
1.2. Atitude, trabalho e orientação para os resultados
2. Conceito de plano de ação e de negócio
2.1. Principais fatores de êx ito e de risco nos negócios
2.2. Análise de ex periências de negócio
2.2.1. Negócios de sucesso
2.2.2. Insucesso nos negócios
2.3. Análise SW O T do negócio
2.3.1. Pontos fortes e fracos
2.3.2. O portunidades e am eaças ou riscos
2.4. Segm entação do m ercado
2.4.1. Abordagem e estudo do m ercado
2.4.2. Mercado concorrencial
2.4.3. Estratégias de penetração no m ercado
2.4.4. Perspetivas futuras de m ercado
3. Plano de ação
3.1. Elaboração do plano individual de ação
3.1.1. Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
3.1.2. Processo de angariação de clientes e negociação contratual
4. Estratégia em presarial
4.1. Análise, form ulação e posicionam ento estratégico
4.2. Form ulação estratégica
4.3. Planeam ento, im plem entação e controlo de estratégias
4.4. Negócios de base tecnológica | Start-up
4.5. Políticas de gestão de parcerias | Alianças e joint-ventures
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4.6. Estratégias de internacionalização
4.7. Q ualidade e inovação na em presa
5. Plano de negócio
5.1. Principais características de um plano de negócio
5.1.1. O bjetivos
5.1.2. Mercado, interno e ex terno, e política com ercial
5.1.3. Modelo de negócio e/ou constituição legal da em presa
5.1.4. Etapas e atividades
5.1.5. Recursos hum anos
5.1.6. Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
5.2. Form as de análise do próprio negócio de m édio e longo prazo
5.2.1. Elaboração do plano de ação
5.2.2. Elaboração do plano de m ark eting
5.2.3. Desvios ao plano
5.3. Avaliação do potencial de rendim ento do negócio
5.4. Elaboração do plano de aquisições e orçam ento
5.5. Definição da necessidade de em préstim o financeiro
5.6. Acom panham ento do plano de negócio
6. Negociação com os financiadores

7855

Plano de negócio – criação de pequenos e médios
negócios

50 horas

1. Identificar os principais m étodos e técnicas de gestão do tem po e do trabalho.
2. Identificar fatores de êx ito e de falência, pontos fortes e fracos de um negócio.
3. Elaborar um plano de ação para a apresentação do projeto de negócio a desenvolver.
4. Elaborar um orçam ento para apoio à apresentação de um projeto com viabilidade
económ ica/financeira.
Objetivos

5. Reconhecer a estratégia geral e com ercial de um a em presa.
6. Reconhecer a estratégia de I&D de um a em presa.
7. Reconhecer os tipos de financiam ento e os produtos financeiros.
8. Elaborar um plano de m ark eting, de acordo com a estratégia definida.
9. Elaborar um plano de negócio.

Conteúdos
1. Planeam ento e organização do trabalho
1.1. O rganização pessoal do trabalho e gestão do tem po
1.2. Atitude, trabalho e orientação para os resultados
2. Conceito de plano de ação e de negócio
2.1. Principais fatores de êx ito e de risco nos negócios
2.2. Análise de ex periências de negócio
2.2.1. Negócios de sucesso
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2.2.2. Insucesso nos negócios
2.3. Análise SW O T do negócio
2.3.1. Pontos fortes e fracos
2.3.2. O portunidades e am eaças ou riscos
2.4. Segm entação do m ercado
2.4.1. Abordagem e estudo do m ercado
2.4.2. Mercado concorrencial
2.4.3. Estratégias de penetração no m ercado
2.4.4. Perspetivas futuras de m ercado
3. Plano de ação
3.1. Elaboração do plano individual de ação
3.1.1. Atividades necessárias à operacionalização do plano de negócio
3.1.2. Processo de angariação de clientes e negociação contratual
4. Estratégia em presarial
4.1. Análise, form ulação e posicionam ento estratégico
4.2. Form ulação estratégica
4.3. Planeam ento, im plem entação e controlo de estratégias
4.4. Políticas de gestão de parcerias | Alianças e joint-ventures
4.5. Estratégias de internacionalização
4.6. Q ualidade e inovação na em presa
5. Estratégia com ercial e planeam ento de m ark eting
5.1. Planeam ento estratégico de m ark eting
5.2. Planeam ento operacional de m ark eting (m ark eting m ix )
5.3. Meios tradicionais e m eios de base tecnológica (e-m ark eting)
5.4. Mark eting internacional | Plataform as m ulticulturais de negócio (da organização ao consum idor)
5.5. Contacto com os clientes | Hábitos de consum o
5.6. Elaboração do plano de m ark eting
5.6.1. Projeto de prom oção e publicidade
5.6.2. Ex ecução de m ateriais de prom oção e divulgação
6. Estratégia de I&D
6.1. Incubação de em presas
6.1.1. Estrutura de incubação
6.1.2. Tipologias de serviço
6.2. Negócios de base tecnológica | Start-up
6.3. Patentes internacionais
6.4. Transferência de tecnologia
7. Financiam ento
7.1. Tipos de abordagem ao financiador
7.2. Tipos de financiam ento (capital próprio, capital de risco, crédito, incentivos nacionais e internacionais)
7.3. Produtos financeiros m ais específicos (leasing, renting, factoring, …)
8. Plano de negócio
8.1. Principais características de um plano de negócio
8.1.1. O bjetivos
8.1.2. Mercado, interno e ex terno, e política com ercial
8.1.3. Modelo de negócio e/ou constituição legal da em presa
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8.1.4. Etapas e atividades
8.1.5. Recursos hum anos
8.1.6. Recursos financeiros (entidades financiadoras, linhas de crédito e capitais próprios)
8.2. Desenvolvim ento do conceito de negócio
8.3. Proposta de valor
8.4. Processo de tom ada de decisão
8.5. Reform ulação do produto/serviço
8.6. O rientação estratégica (plano de m édio e longo prazo)
8.6.1. Desenvolvim ento estratégico de com ercialização
8.7. Estratégia de controlo de negócio
8.8. Planeam ento financeiro
8.8.1. Elaboração do plano de aquisições e orçam ento
8.8.2. Definição da necessidade de em préstim o financeiro
8.8.3. Estim ativa dos juros e am ortizações
8.8.4. Avaliação do potencial de rendim ento do negócio
8.9. Acom panham ento da consecução do plano de negócio

8598

Desenvolvimento pessoal e técnicas de procura de
emprego

25 horas

1. Definir os conceitos de com petência, transferibilidade e contex tos de aprendizagem .
2. Identificar com petências adquiridas ao longo da vida.
3. Ex plicar a im portância da adoção de um a atitude em preendedora com o estratégia de
em pregabilidade.
4. Identificar as com petências transversais valorizadas pelos em pregadores.
Objetivos

5. Reconhecer a im portância das principais com petências de desenvolvim ento pessoal na
procura e m anutenção do em prego.
6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
8. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
9. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
10. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Conceitos de com petência, transferibilidade e contex tos de aprendizagem (form al e inform al) – aplicação
destes conceitos na com preensão da sua história de vida, identificação e valorização das com petências
adquiridas
2. Atitude em preendedora/proactiva
3. Com petências valorizadas pelos em pregadores - transferíveis entre os diferentes contex tos laborais
3.1. Com petências relacionais
3.2. Com petências criativas
3.3. Com petências de gestão do tem po
3.4. Com petências de gestão da inform ação
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3.5. Com petências de tom ada de decisão
3.6. Com petências de aprendizagem (aprendizagem ao longo da vida)
4. Modalidades de trabalho
5. Mercado de trabalho visível e encoberto
6. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
7. Medidas ativas de em prego e form ação
8. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
9. Rede de contactos (sociais ou relacionais)
10. Curriculum vitae
11. Anúncios de em prego
12. Candidatura espontânea
13. Entrevista de em prego

8599

Comunicação assertiva e técnicas de procura de
emprego

25 horas

1. Ex plicar o conceito de assertividade.
2. Identificar e desenvolver tipos de com portam ento assertivo.
3. Aplicar técnicas de assertividade em contex to socioprofissional.
4. Reconhecer as form as de conflito na relação interpessoal.
5. Definir o conceito de inteligência em ocional.
Objetivos

6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as principais estratégias de procura de em prego.
8. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
9. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
10. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
11. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Com unicação assertiva
2. Assertividade no relacionam ento interpessoal
3. Assertividade no contex to socioprofissional
4. Técnicas de assertividade em contex to profissional
5. O rigens e fontes de conflito na em presa
6. Im pacto da com unicação no relacionam ento hum ano
7. Com portam entos que facilitam e dificultam a com unicação e o entendim ento
8. Atitude tranquila num a situação de conflito
9. Inteligência em ocional e gestão de com portam entos
10. Modalidades de trabalho
11. Mercado de trabalho visível e encoberto
12. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
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13. Medidas ativas de em prego e form ação
14. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
15. Rede de contactos
16. Curriculum vitae
17. Anúncios de em prego
18. Candidatura espontânea
19. Entrevista de em prego

8600

Competências empreendedoras e técnicas de
procura de emprego

25 horas

1. Definir o conceito de em preendedorism o.
2. Identificar as vantagens e os riscos de ser em preendedor.
3. Identificar o perfil do em preendedor.
4. Reconhecer a ideia de negócio.
5. Definir as fases de um projeto.
Objetivos

6. Identificar e descrever as diversas oportunidades de inserção no m ercado e respetivos
apoios, em particular as Medidas Ativas de Em prego.
7. Aplicar as principais estratégias de procura de em prego.
8. Aplicar as regras de elaboração de um curriculum vitae.
9. Identificar e selecionar anúncios de em prego.
10. Reconhecer a im portância das candidaturas espontâneas.
11. Identificar e adequar os com portam entos e atitudes num a entrevista de em prego.

Conteúdos
1. Conceito de em preendedorism o – m últiplos contex tos e perfis de intervenção
2. Perfil do em preendedor
3. Fatores que inibem o em preendorism o
4. Ideia de negócio e projet
5. Coerência do projeto pessoal / projeto em presarial
6. Fases da definição do projeto
7. Modalidades de trabalho
8. Mercado de trabalho visível e encoberto
9. Pesquisa de inform ação para procura de em prego
10. Medidas ativas de em prego e form ação
11. Mobilidade geográfica (m ercado de trabalho nacional, com unitário e ex tracom unitário)
12. Rede de contactos
13. Curriculum vitae
14. Anúncios de em prego
15. Candidatura espontânea
16. Entrevista de em prego
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9820

Planeamento e gestão do orçamento familiar

25 horas

1. Elaborar um orçam ento fam iliar, identificando rendim entos e despesas e apurando o
respetivo saldo.
2. Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no
rendim ento e na despesa.
Objetivos
3. Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
4. Utilizar a conta de depósito à ordem e os m eios de pagam ento.
5. Distinguir entre despesas fix as e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
1. O rçam ento fam iliar
1.1. Fontes de rendim ento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
1.1.1. Deduções ao rendim ento: im postos e contribuições para a segurança social
1.1.2. Distinção entre rendim ento bruto e rendim ento líquido
1.2. Tipos de despesas
1.2.1. Despesas fix as (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagam ento de em préstim os)
1.2.2. Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alim entação)
1.2.3. Despesas variáveis não prioritárias
1.3. A noção de saldo com o relação entre os rendim entos e as despesas
2. Planeam ento do orçam ento
2.1. Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
2.2. Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
2.3. A poupança
3. Fatores de incerteza
3.1. No rendim ento (e.g. desem prego, divórcio, redução salarial, prom oção)
3.2. Nas despesas (e.g. doença, acidente)
4. Precaução
4.1. Constituição de um 'fundo de em ergência' para fazer face a im previstos
4.2. Im portância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
5. Conta de depósitos à ordem
5.1. Abertura da conta à ordem : elem entos de identificação
5.2. Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
5.3. Movim entação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
5.4. Form as de controlar os m ovim entos e o saldo da conta à ordem
5.5. Custos de m anutenção da conta de depósitos à ordem
5.6. Descobertos autorizados em conta à ordem : vantagens e custos
6. Meios de pagam ento
6.1. Notas e m oedas
6.2. Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem ), endosso
6.3. Débitos diretos: dom iciliação de pagam entos, cancelam ento
6.4. Transferências interbancárias
6.5. Cartões de débito
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6.6. Cartões de crédito

9821

Produtos financeiros básicos

50 horas

1. Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
2. Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Objetivos

3. Caraterizar os principais tipos de em préstim os com ercializados pelas instituições de
crédito para clientes particulares.
4. Caracterizar os principais tipos de seguros.
5. Identificar os direitos e deveres do consum idor financeiro.
6. Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
1. Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
1.1. Rem uneração e liquidez
1.2. Características dos depósitos a prazo: rem uneração (conceitos de TANB, TANL, TANB m édia), reforços e
m obilização
1.3. O fundo de garantia de depósito
2. Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões m istos
3. Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito autom óvel (clássico vs leasing), cartões
de crédito, descobertos bancários
3.1. Principais características: regim e de prestações, regim e de tax a, crédito revolving
3.2. Conceitos: m ontante do crédito, prestação, tax a de juro (TAN), TAE e TAEG
3.3. Custos do crédito: juros, com issões, despesas, seguros e im postos
4. Tipos de seguros: autom óvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida,
saúde
4.1. Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prém io, declaração do
risco, participação do sinistro, regularização do sinistro (seguro autom óvel), cessação do contrato
4.2. Conceitos: apólice, prém io, capital seguro, m ultirriscos, tom ador do seguro vs segurado, franquia, período
de carência, princípio indem nizatório, resgate, estorno; e no âm bito do seguro autom óvel: carta verde,
declaração am igável, certificado de tarifação, indem nização direta ao segurado
5. Tipos de produtos de investim ento: ações, obrigações, fundos de investim ento e fundos de pensões
5.1. Receção e ex ecução de ordens
5.2. Registo e depósito de Valores Mobiliários
5.3. Consultoria para investim ento
6. Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
7. Direitos e deveres do consum idor financeiro
7.1. Entidades reguladoras das instituições financeiras
7.2. Legislação de proteção dos consum idores de produtos e serviços financeiros
7.3. Direito a reclam ar e form as de o fazer
7.4. Direito à inform ação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de
Inform ação Norm alizadas, m inutas de contratos, cópias do contrato e ex tratos)
7.5. Dever de prestação de inform ação verdadeira e com pleta
8. A aquisição de produtos financeiros com o um contrato entre a instituição financeira e o consum idor
9. Precaução contra a fraude
84 / 92
REFERENCIAL DE FORMAÇÃO | Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital - Nível 4 | 16/04/2021

9.1. Instituições autorizadas a ex ercer a atividade
9.2. Fraudes m ais com uns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas,
9.3. utilização indevida de cheques e cartões) e sinais a que deve estar atento
9.4. Proteção de dados pessoais e códigos
9.5. Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

9822

Poupança – conceitos básicos

25 horas

1. Reconhecer a im portância da poupança relacionando-a com os objetivos da vida.
2. Utilizar um conjunto de noções básicas de m atem ática financeira que apoiam a
tom ada de decisões financeiras.
Objetivos

3. Relacionar rem uneração e risco utilizando essa relação com o ferram enta de aux ílio
nas decisões de aplicações de poupança.
4. Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser
aplicada.
5. Identificar elem entos de com paração dos produtos financeiros.

Conteúdos
1. Poupança
1.1. A im portância da poupança no ciclo de vida: m aio para acom odar oscilações de rendim ento e de
despesas, para fazer face a im previstos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acum ular
patrim ónio
1.2. Com portam entos básicos de poupança (e.g. fazer um orçam ento, racionar despesas não prioritárias,
envolver a fam ília, avaliar e aproveitar descontos, etc.)
2. Noções básicas sobre juros
2.1. Regim e de juros sim ples e de juros com postos
2.2. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro real
2.3. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro efetiva
3. Relação entre rem uneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
4. Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de rem uneração, tax a de juro, prazo, m obilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. rem uneração, m obilização)
4.3. O brigações do tesouro (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.4. O brigações de em presas (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de um a ação e o valor de um a em presa
4.5.2. Custos associados ao investim ento em ações (com issões de guarda de títulos, de depósito ou de
custódia, tax as de bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investim ento em ações
5. Fundos de Investim ento: conceito e noções básicas
6. Seguros de vida (âm bito da garantia, custo real, redução e resgate, rendim ento m ínim o garantido, participação
nos resultados, noções de regim e fiscal)
7. Fundos de pensões
7.1. Fundos de pensões vs. - Planos de pensões
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7.2. Espécies m ais relevantes: fundos de pensões PPR/E
8. O utros ativos: m oeda, ouro, etc.

9823

Crédito e endividamento

50 horas

1. Definir o conceito de dívida e de tax a de esforço.
2. Avaliar os custos do crédito.
Objetivos
3. Com parar propostas alternativas de crédito.
4. Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
1. Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividam ento
2. Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
3. Encargos com os em préstim os: juros, com issões, despesas, seguros e im postos
3.1. Conceito de tax a de juro anual nom inal (TAN), TAE e TAEG
3.2. Principais tipos de com issões: iniciais, m ensais, am ortização antecipada, incum prim ento
3.3. Seguros de vida e de proteção do crédito
4. Reem bolso do em préstim o
4.1. O prazo do em préstim o: fix o, revolving, curto prazo, longo prazo
4.2. Modalidades de reem bolso e conceito de prestação m ensal
4.3. Carência e diferim ento de capital
5. Em préstim os em regim e de tax a fix a e em regim e de tax a variável
5.1. Vantagens e desvantagens e relação entre o regim e e o valor da tax a de juro
5.2. O index ante (tax a de juro de referência) e o spread
5.3. Fatores que influenciam o com portam ento das tax as de juro de referência e a fix ação do spread
6. Elem entos do em préstim o
6.1. Relação entre o valor da prestação, a tax a de juro e o prazo
6.2. Relação entre o m ontante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
6.3. Relação entre variação da tax a de juro e a variação da prestação m ensal
7. Crédito à habitação e crédito aos consum idores (crédito pessoal, crédito autom óvel, cartões de crédito, linhas
de crédito e descobertos bancários)
7.1. Principais características
7.2. Inform ação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato
7.3. Am ortização antecipada dos em préstim os
7.4. Livre revogação no crédito aos consum idores
8. Crédito autom óvel clássico vs. em leasing: regim e de propriedade e seguros obrigatórios
9. Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
9.1. Form as de utilização, m odalidades de pagam ento e custos associados
10. Critérios relevantes para a com paração de diferentes propostas de crédito
10.1. Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
10.2. Rendim ento disponível, despesas fix as e tax a de esforço dos com prom issos financeiros
10.3. Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
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10.4. Mapa de responsabilidades de crédito
11. Tipos de instituições que concedem crédito e interm ediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
12. O papel do fiador e as responsabilidades assum idas
13. Regim e de responsabilidade no pagam ento de em préstim os conjuntos
14. Consequências do incum prim ento: juros de m ora, histórico de crédito, penhora de bens, ex ecução de
hipotecas e insolvência
15. O sobre-endividam ento: com o evitar e onde procurar ajuda

9824

Funcionamento do sistema financeiro

25 horas

1. Caracterizar o papel dos bancos na interm ediação financeira.
2. Identificar as funções de um banco central.
Objetivos

3. Identificar as funções do m ercado de capitais.
4. Identificar as funções dos seguros.
5. Ex plicar o funcionam ento do sistem a financeiro.

Conteúdos
1. O papel dos bancos na interm ediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da
econom ia)
2. O papel dos Bancos Centrais
2.1. O papel do Banco Central Europeu e a sua m issão de estabilidade de preços: tax a de juro e tax a de
inflação
2.2. As funções da m oeda
2.3. Tax as de juro de referência (e.g. Euribor, tax a de juro de referência do Banco Central Europeu)
2.4. Moedas estrangeiras e tax a de câm bio
3. As funções do m ercado de capitais
3.1. O m ercado de capitais enquanto alternativa ao financiam ento bancário
3.2. O m ercado de capitais na oferta de produtos de investim ento (ações, obrigações e fundos de
investim ento)
3.3. Tipos de serviços financeiros: receção e ex ecução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários;
consultoria para investim ento; plataform as de negociação
3.4. Noções de gestão de carteira
4. As funções dos seguros
4.1. Indem nização de perdas
4.2. Prevenção de riscos
4.3. Form ação de poupança
4.4. Garantia
5. Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, em presas de
seguros, m ediadores de seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos
de investim ento, sociedades financeiras de corretagem e sociedades corretoras)
6. O papel do sistem a financeiro no progresso tecnológico e no financiam ento do investim ento
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9825

Poupança e suas aplicações

50 horas

1. Reconhecer a im portância de planear a poupança
2. Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Objetivos
3. Com parar produtos financeiros em função de objetivos.
4. Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
1. Poupança
1.1. A im portância da poupança no ciclo de vida: m eio para acom odar oscilações de rendim ento e de
despesas, para fazer face a im previstos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acum ular
patrim ónio
1.2. Com portam entos básicos de poupança (e.g. fazer um orçam ento, racionar despesas não prioritárias,
envolver a fam ília, avaliar e aproveitar descontos, etc.)
2. Noções básicas de m atem ática financeira
2.1. Regim e de juros sim ples e de juros com postos
2.2. Tax a de juro nom inal vs. tax a de juro real
2.3. Tax as de juro nom inais, efetivas e equivalentes
2.4. Rendas financeiras
3. Relação entre rem uneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
3.2. As tipologias de risco e a sua gestão
4. Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de rem uneração, tax a de juro, prazo, m obilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. rem uneração, m obilização)
4.3. O brigações do tesouro (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.4. O brigações de em presas (e.g. tax a de cupão, m aturidade, valor de reem bolso, valor nom inal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de um a ação e o valor de um a em presa
4.5.2. Custos associados ao investim ento em ações (com issões de guarda de títulos, de depósito ou de
custódia, tax as de bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investim ento em ações
4.5.4. Fundos de Investim ento
4.5.5. Fundos harm onizados vs. fundos não harm onizados; fundos fechados vs fundos abertos
4.5.6. Tipologias dos fundos de investim ento: fundos especiais de investim ento; fundos poupança
reform a; fundos de fundos; fundos de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria;
fundos do m ercado m onetário; fundos m istos; fundos flex íveis
4.5.7. O utros organism os de investim ento coletivo: fundos de investim ento im obiliário; fundos de
titularização de créditos; fundos de capital de risco
4.5.8. Encargos na subscrição de fundos de investim ento (com issões de subscrição, com issões de resgate,
com issões de gestão)
4.6. Seguros de vida (âm bito da garantia, custo real, redução e resgate, rendim ento m ínim o garantido,
participação nos resultados, noções de regim e fiscal)
4.7. Fundos de pensões
4.7.1. Fundos de pensões vs. Planos de pensões
4.7.2. Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas
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(contributivas vs. não contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício
definido
4.7.3. Espécies m ais relevantes: fundos de pensões PPR/E.
4.7.4. Benefícios: pensão vs. capital, diferim ento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
4.7.5. O utros ativos: m oeda, ouro, etc.
4.7.6. Produtos financeiros
4.7.7. Poupar de acordo com objetivos
4.7.8. Liquidez, rendibilidade e risco
4.7.9. Rem uneração bruta vs. rem uneração líquida
4.7.10. Medidas de avaliação de perform ance
4.7.11. O papel do research

10672

Introdução à utilização e proteção dos dados
pessoais

25 horas

1. Identificar a im portância do direito fundam ental à proteção de dados pessoais.
Objetivos

2. Reconhecer as im plicações do Regulam ento Geral da Proteção de Dados (RGPD) na
respetiva atividade profissional.
3. Reconhecer a im portância da integração do RGPD com as diferentes norm as dos
Sistem as de Gestão (Q ualidade, Am biente, Segurança, Segurança Inform ática, …).

Conteúdos
1. Direito fundam ental à proteção de dados pessoais com o autocontrolo da inform ação que nos respeita
2. Regulam ento Geral de Proteção de Dados
2.1. Principais conceitos, princípios e atores
2.2. O brigações dos responsáveis pelo tratam ento e subcontratantes
2.3. Direitos dos titulares dos dados
2.4. Fiscalização
3. Im plem entação do RGPD – aspetos críticos / considerações gerais
3.1. Ciclo de Vida do Processo de Im plem entação do RGPD
3.2. Q uestões da Segurança Inform ática
3.3. Q uestões da sua integração com os Sistem as de Gestão

10746

Segurança e Saúde no Trabalho – situações
epidémicas/pandémicas

25 horas
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1. Identificar o papel e funções do responsável na em presa/organização pelo apoio aos
Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos profissionais em
situações de epidem ias/pandem ias no local de trabalho.
2. Reconhecer a im portância das diretrizes internacionais, nacionais e regionais no
quadro da prevenção e m itigação de epidem ias/pandem ias no local de trabalho e a
necessidade do seu cum prim ento legal.
Objetivos

3. Apoiar os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na im plem entação do Plano de
Contingência da organização/em presa, em articulação com as entidades e estruturas
envolvidas e de acordo com o respetivo protocolo interno, assegurando a sua
atualização e im plem entação.
4. Apoiar na gestão das m edidas de prevenção e proteção dos trabalhadores, clientes
e/ou fornecedores, garantindo o seu cum prim ento em todas as fases de
im plem entação do Plano de Contingência, designadam ente na reabertura das
atividades económ icas.

Conteúdos
1. Papel do responsável pelo apoio aos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho na gestão de riscos
profissionais em cenários de ex ceção
1.1. Deveres e direitos dos em pregadores e trabalhadores na prevenção da epidem ia/pandem ia
1.2. Funções e com petências – planeam ento, organização, ex ecução, avaliação
1.3. Cooperação interna e ex terna – diferentes atores e equipas
1.4. Medidas de intervenção e prevenção para trabalhadores e clientes e/ou fornecedores – Plano de
Contingência da em presa/organização (procedim entos de prevenção, controlo e vigilância em articulação
com os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho da em presa, trabalhadores e respetivas estruturas
representativas, quando aplicável)
1.5. Com unicação e Inform ação (diversos canais) – participação dos trabalhadores e seus representantes
1.6. Auditorias periódicas às atividades económ icas, incluindo a com ponente com portam ental (m anutenção do
com portam ento seguro dos trabalhadores)
1.7. Recolha de dados, reporte e m elhoria contínua
2. Plano de Contingência
2.1. Legislação e diretrizes internacionais, nacionais e regionais
2.2. Articulação com diferentes estruturas – do sistem a de saúde, do trabalho e da econom ia e Autoridades
Com petentes
2.3. Com unicação interna, diálogo social e participação na tom ada de decisões
2.4. Responsabilidade e aprovação do Plano
2.5. Disponibilização, divulgação e atualização do Plano (diversos canais)
2.6. Política, planeam ento e organização
2.7. Procedim entos a adotar para casos suspeitos e confirm ados de doença infeciosa (isolam ento, contacto
com assistência m édica, lim peza e desinfeção, descontam inação e arm azenam ento de resíduos, vigilância
de saúde de pessoas que estiveram em estreito contacto com trabalhadores/as infetados/as)
2.8. Avaliação de riscos
2.9. Controlo de riscos – m edidas de prevenção e proteção
2.9.1. Higiene, ventilação e lim peza do local de trabalho
2.9.2. Higiene das m ãos e etiqueta respiratória no local de trabalho ou outra, em função da tipologia da
doença e via(s) de transm issão
2.9.3. Viagens de caráter profissional, utilização de veículos da em presa, deslocações de/e para o trabalho
2.9.4. Realização de reuniões de trabalho, visitas e outros eventos
2.9.5. Deteção de tem peratura corporal e auto m onitorização dos sintom as
2.9.6. Equipam ento de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC) – utilização, conservação, higienização e
descarte
2.9.7. Distanciam ento físico entre pessoas, reorganização dos locais e horários de trabalho
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2.9.8. Form ação e inform ação
2.9.9. Trabalho presencial e teletrabalho
2.10. Proteção dos trabalhadores m ais vulneráveis e grupos de risco – adequação da vigilância
3. Revisão do Plano de Contingência, adaptação das m edidas e verificação das ações de m elhoria
4. Manual de Reabertura das atividades económ icas
4.1. Diretrizes organizacionais – m odelo inform ativo, fases de intervenção, form ação e com unicação
4.2. Indicações operacionais – precauções básicas de prevenção e controlo de infeção, condições de proteção
antes do regresso ao trabalho presencial e requisitos de segurança e saúde no local de trabalho
4.3. Gestão de riscos profissionais – fatores de risco psicossocial, riscos biom ecânicos, riscos profissionais
associados à utilização prolongada de EPI, riscos biológicos, quím icos, físicos e ergonóm icos
4.4. Condições de proteção e segurança para os consum idores/clientes
4.5. Q ualidade e segurança na prestação do serviço e/ou entrega do produto – operação segura,
disponibilização de EPI, m aterial de lim peza de uso único, entre outros, descontam inação
4.6. Q ualidade e segurança no m anuseam ento, dispensa e pagam ento de produtos e serviços
4.7. Sensibilização e prom oção da saúde – capacitação e com bate à desinform ação, saúde pública e SST
4.8. Transform ação digital – novas form as de trabalho e de consum o

10759

Teletrabalho

25 horas

1. Reconhecer o enquadram ento legal, as m odalidades de teletrabalho e o seu im pacto
para a organização e trabalhadores/as.
2. Identificar o perfil e papel do/a teletrabalhador/a no contex to dos novos desafios
laborais e ocupacionais e das políticas organizacionais.
3. Identificar e selecionar ferram entas e plataform as tecnológicas de apoio ao trabalho
rem oto.
Objetivos

4. Adaptar o am biente de trabalho rem oto ao regim e de trabalho à distância e
im plem entar estratégias de com unicação, produtividade, m otivação e de confiança em
am biente colaborativo.
5. Aplicar as norm as de segurança, confidencialidade e proteção de dados
organizacionais nos processos de com unicação e inform ação em regim e de
teletrabalho.
6. Planear e organizar o dia de trabalho em regim e de teletrabalho, assegurando a
conciliação da vida profissional com a vida pessoal e fam iliar.

Conteúdos
1. Teletrabalho
1.1. Conceito e caracterização em contex to tradicional e em cenários de ex ceção
1.2. Enquadram ento legal, regim e, m odalidades e negociação
1.3. Deveres e direitos dos/as em pregadores/as e teletrabalhadores
1.4. Vantagens e desafios para os/as teletrabalhadores e para a sociedade
2. Com petências do/a teletrabalhador/a
2.1. Com petências com portam entais e atitudinais – capacidade de adaptação à m udança e ao novo am biente
de trabalho, autom otivação, autodisciplina, capacidade de inter-relacionam ento e socialização a distância,
valorização do com prom isso e adesão ao regim e de teletrabalho
2.2. Com petências técnicas – utilização de tecnologias e ferram entas digitais, gestão do tem po, gestão por
objetivos, ferram entas colaborativas, capacitação e literacia digital
3. Pessoas, produtividade e bem -estar em contex to de teletrabalho
3.1. Gestão da confiança
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3.1.1. Prom oção dos valores organizacionais e valorização de um a m issão coletiva
3.1.2. Acom panham ento perm anente e reforço de canais de com unicação (abertos e transparentes)
3.1.3. Partilha de planos organizacionais de ajustam ento e distribuição do trabalho e dissem inação de
boas práticas
3.1.4. Identificação de sinais de alerta e gestão dos riscos psicossociais
3.2. Gestão da distância
3.2.1. Sensibilização, capacitação e prom oção da segurança e saúde no trabalho
3.2.2. Reorganização dos locais e horários de trabalho
3.2.3. Equipam entos, ferram entas, program as e aplicações inform áticas e am bientes virtuais (trabalho
colaborativo)
3.2.4. Motivação e feedback
3.2.5. Cum prim ento dos tem pos de trabalho (disponibilidade contratualizada)
3.2.6. Reconhecim ento das ex igências e dificuldades associadas ao trabalho rem oto
3.2.7. Gestão da eventual sobreposição do trabalho à vida pessoal
3.2.8. Controlo e proteção de dados pessoais
3.2.9. Confidencialidade e segurança da inform ação e da com unicação
3.2.10. Assistência técnica rem ota
3.3. Gestão da inform ação, reuniões e eventos (à distância e/ou presenciais)
3.4. Form ação e desenvolvim ento de novas com petências
3.5. Transform ação digital – novas form as de trabalho
4. Desem penho profissional em regim e de teletrabalho
4.1. O rganização do trabalho
4.2. Am biente de trabalho – ilum inação, tem peratura, ruído
4.3. Espaço de e para o teletrabalho
4.4. Mobiliário e equipam entos inform áticos – condições ergonóm icas adaptadas ao novo contex to de trabalho
4.5. Pausas program adas
4.6. Riscos profissionais e psicossociais
4.6.1. Salubridade laboral, ocupacional, individual, psíquica e social
4.6.2. Avaliação e controlo de riscos
4.6.3. Acidentes de trabalho
4.7. Gestão do isolam ento
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