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Business Intelligence  

Modalidade Online  |  Financiado 

O profissional de Business Intelligence interage com os 

mais diversos setores da empresa, desde a logística, 

produção, área financeira, marketing e comercial, com o 

objetivo de obter o maior número de dados, analisá-los, 

definir planos de ações e monitorar os resultados das 

decisões tomadas. 

Esta transformação, levada a cabo pelo analista de 

Business Intelligence, de um grande volume de dados em insights essenciais para uma boa 

gestão, é feita com ajuda de um conjunto de processos, metodologias, teorias e tecnologias. 

Deve reunir todas as informações possíveis sobre a operação da organização, fazer o 

tratamento adequado dos dados e trabalhar em conjunto com os decisores, de forma a que 

consigam atingir da melhor forma os seus objetivos. 

DESTINATÁRIOS 

Jovens adultos, desempregados, com idades entre os 18 e os 35 anos, que tenham o ensino 

secundário ou formação de nível superior. 

REQUISITOS: 

Computador com microfone, câmara e acesso à Internet. 

REGALIAS: 

 1,69 €/hora até ao limite de 219,41 (50% do IAS); 

 Subsídio de alimentação. 

OBJECTIVOS GERAIS 

No final da formação, os formandos serão capazes de: 

 Identificar os princípios da gestão de informação; 

 Planear soluções de armazenamento de dados; 

 Construir repositórios de armazenamento de dados; 

 Executar operações integração de dados de múltiplas origens e formatos; 

 Construir modelos dimensionais de organização de dados; 

 Aplicar técnicas de transformação de dados; 

 Planear visualizações de informação utilizando relatórios e dashboards; 

 Comunicar informação usando dashboards e técnicas de storytelling; 

 Aplicar análises de dados avançadas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Gestão de informação (UFCD 10796); 

 Gestão e armazenamento de dados (UFCD 10797); 

 Ingestão de dados (UFCD 10798); 

 Modelação de dados (UFCD 10799); 

 Transformação de dados (UFCD 10800); 

 Visualização de dados (UFCD 10801); 

 Storytelling com Dados (UFCD 10802); 

 Análise avançada de dados (UFCD 10803); 

 Projeto de business intelligence (UFCD 10804). 

 

CERTIFICAÇÃO: 

A conclusão do percurso de formação acima referido é comprovada por um certificado, com 

a identificação da designação do percurso realizado. 

 

 

 

 

 

300 horas   |   Financiado 

 


