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REGULAMENTO DE FORMAÇÃO
POLITICA E ESTRATÉGIA
A vocação e a missão da Associação dos Trabalhadores da Administração Local (ATAM) reflete-se e orienta-se para o apoio e desenvolvimento dos associados, sendo uma 
das vertentes, a formação. Compete à ATAM representar, defender e promover os direitos e interesses legalmente protegidos dos trabalhadores da Administração Local; 
fomentar iniciativas destinadas ao aperfeiçoamento profissional de quem é titular de uma relação jurídica de emprego público, e à melhoria do seu desempenho enquanto 
trabalhador; desenvolver ações que visem o reforço da importância da Administração Local e a valorização dos trabalhadores que exercem funções públicas.

NORMAS INSTITUCIONAIS E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
A ATAM assegurará a realização das ações de formação e dos seminários aprovados, anualmente, pela Direção. As intervenções e atividades formativas são financiadas, 
nos termos e condições em que forem aprovadas pela Direção. As ações decorrerão nos locais e nas datas fixadas, sendo viável a sua alteração, no caso de circunstâncias 
imprevistas o justificarem, desde que sejam, de seguida, comunicadas aos participantes, com a maior antecedência possível.

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
A inscrição nas atividades formativas desenvolvidas pela ATAM exige o preenchimento da respetiva ficha e a entrega do valor correspondente, dentro do prazo fixado. O 
valor da inscrição será determinado e, posteriormente, aprovado, pela Direção, sob proposta conjunta do coordenador da área e do responsável financeiro da ATAM. Serão 
determinados valores diferenciados para os associados e para aqueles que não o são, tendo os primeiros direito a um preço inferior ao estabelecido. Sendo o número de 
formandos limitado, as inscrições serão sujeitas a seleção, segundo os seguintes critérios, por ordem decrescente de importância, ou seja, a condição de associado; as 
funções exercidas; as habilitações literárias; a ausência de dívidas à ATAM. O cancelamento das inscrições só desobriga do pagamento, desde que efetuado até 48 horas, 
úteis,  antes do início da ação de formação.

DIREITOS DOS FORMANDOS
Os formandos que participam nas intervenções e atividades formativas desenvolvidas pela ATAM terão direito a receber os ensinamentos constantes do programa, de acordo 
com as metodologias e processos de trabalho definidos e divulgados, o manual relativo ao curso frequentado e um certificado de frequência ou de avaliação, desde que, neste 
último caso, tenha atingido os objetivos definidos pelo formador, mediante a realização do teste correspondente, no final da ação.
Os formandos ficam obrigados a frequentar, com pontualidade e assiduidade, a ação de formação; assinar a folha de presenças; participar no processo de avaliação da 
ação; zelar e cuidar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhes sejam confiados para efeitos de formação; respeitar o limite máximo de faltas imposto 
e justificar as faltas ocorridas.

CONTRATO DE FORMAÇÃO
Entre a ATAM e o formando é celebrado um contrato de formação. Ao abrigo das respetivas cláusulas, a ATAM compromete-se a proporcionar ao formando uma ação de 
formação profissional subordinada ao tema identificado. A ação de formação terá o total de horas mencionado, será ministrada nas instalações previamente divulgadas, nor-
malmente, entre as 9:30 e as 17:30, e nas datas previstas. O local e o horário poderão ser alvo de alterações, se circunstâncias imprevistas assim o impuserem, as quais serão 
comunicadas ao formando, no mais curto espaço de tempo possível. O contrato de formação não gera, nem titula, relações de trabalho subordinado e vigorará enquanto durar 
a ação de formação. O formando não poderá ultrapassar, em termos de faltas ou ausências, a percentagem de 10% do número total de horas da ação de formação. Sempre 
que ocorram atrasos superiores a 15 minutos, na comparência às sessões, serão, para todos os efeitos, considerados como se tratando de uma falta a uma delas, podendo, 
excecionalmente, admitir-se a sua justificação por decisão do formador. A rescisão unilateral do contrato por parte do formando não confere à ATAM o dever de devolução 
da quantia paga, se não for avisada com dois dias úteis de antecedência. O formando aceita que os seus dados pessoais sejam divulgados, para efeitos de auscultação por 
parte da DGERT, desde que esta seja a sua opção, como tal assinalada na ficha de inscrição. O formando aceita todas as disposições do contrato de formação e sujeita-se 
às determinações do mesmo decorrentes.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os dados pessoais recolhidos através do preenchimento de fichas de inscrição, destinam-se apenas à gestão de cada curso de formação, para cumprimento de imposições 
legais e para efeitos de divulgação das nossas atividades formativas.
É garantida a confidencialidade dos dados recolhidos, bem como o seu acesso, o direito à sua retificação, apagamento ou limitação ao seu tratamento.

QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
As reclamações deverão ser efetuadas através da solicitação, junto do Gabinete de Formação, de um formulário elaborado para o efeito, e que será dirigido ao coordenador da 
respetiva área. As queixas ou reclamações, por parte dos formandos, serão apreciados pelo coordenador do Gabinete da Formação, que dará conta das mesmas à Direção, 
instruídas com o seu parecer, sem prejuízo de, em casos excecionais, as sujeitar a prévia deliberação daquele órgão. As respostas às reclamações deverão ser efetuadas por 
escrito pelo coordenador da área da formação, após averiguação da veracidade e fundamentação da mesma, no prazo de 15 dias úteis. As reclamações e queixas, incluindo 
as respostas a que derem causa, deverão ser registadas e arquivadas no dossier técnico-pedagógico da ação correspondente e no balanço de atividades anual.
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PROCEDIMENTOS
E REQUISITOS PARA OS PARTICIPANTES

A plataforma de formação on-line é o Zoom.

Para proceder à sua instalação, caso ainda não o tenha instalado, deverá seguir os seguintes passos:

a) Aceder através do seu navegador (browser) ao seguinte link:
 https://zoom.us/download#client_4meeting

b) Descarregar o software através do botão “Fazer download”

Os formandos devem garantir que possuem os seguintes equipamentos, de modo a poder participar na 
formação on-line:

- smartphone, tablet ou computador

- webcam e microfone (caso os mesmos não estejam integrados no equipamento)
 
O Gabinete de Formação da ATAM enviará, 48 horas antes da ação de formação, para o email indicado 
na ficha de inscrição, o link de acesso à plataforma de formação, com o ID da ação de formação e res-
petiva senha de acesso.

PROCEDIMENTOS
DE CIBERSEGURANÇA

 A ATAM irá cumprir com as normas de segurança que têm sido indicadas no uso da plataforma Zoom, 
nomeadamente:

1. criação de ID de sala de formação aleatório

2. obrigatoriedade de senha de acesso

3. ativação da “sala de espera”

4. encerramento da sala, logo após a entrada de todos os formandos

5. não são permitidas partilhas de ficheiros dos participantes

6. não são permitidos envios de ficheiros ou anotações

7. não é permitido o chat privado

8. atualizações regulares da plataforma
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ATENDIMENTO

E RELACIONAMENTO

COM O PÚBLICO

Formador: Carlos Melo

Data:  3 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Traba lhadores que executem 
funções de atendimento ao público.

Conteúdo programático: Fundamentos da co-

municação. Dimensões do atendimento. Lidar 

com emotividade e dispersões. Assertividade.

Documentação: Manual do formador - em for-

mato digital - e certificado de frequência de for-

mação profissional

Preço: € 45 Associado l € 90 Não associado

DESEMPENHO SOB PRESSÃO

Formador: Carlos Melo

Data: 2 de fevereiro 

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: O poder da estrutura. 
Núcleo do desempenho. Gestão de emoções. 
Fundamentos da comunicação. 

Documentação: Manual do formador - em for-

mato digital - e certificado de frequência de for-

mação profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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COMPETÊNCIAS SOCIAIS

E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Formador: Carlos Melo

Data:  6 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: As emoções na vida 
profissional e nas relações interpessoais. As ca-
raterísticas de comportamento da pessoa asser-
tiva. A comunicação eficaz em contexto profissio-
nal. As competências da inteligência emocional 
e os comportamentos emocionalmente inteligen-
tes. O stress, emoções negativas e emoções po-
sitivas - o seu contributo para o clima de traba-
lho. Autogestão emocional. 

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissio-
nal

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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A ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO

Formador: Nuno Queiroz de Andrade

Data: 21 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-

periores, chefias administrativas e outros tra-

balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: A avaliação de de-

sempenho e a gestão de pessoas. A reunião 

de avaliação: condições de sucesso e estru-

tura. A comunicação na entrevista - fatores 

facilitadores. Dar feedback - reconhecer, ali-

nhar e desafiar as pessoas. Lidar com o baixo 

desempenho, as objeções e as resistências. A 

melhoria do desempenho e o desenvolvimento 

das pessoas.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

GESTÃO DA FORMAÇÃO

Formador: Nuno Queiroz de Andrade

Data: 11 de fevereiro (4 horas)

 25 de fevereiro (4 horas)

Duração: 8 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: O ciclo formativo 

e o papel da Gestão da Formação. Metodo-

logias de identificação de necessidades de 

formação. As componentes de um plano de 

formação. Procedimentos de gestão de uma 

formação. O dossier técnico de acompanha-

mento: função e estrutura. Técnicas e instru-

mentos de avaliação da formação. 

Documentação: Manual do formador - digi-

tal- e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 90 Associado  l  € 180 Não associado

TRAMITAÇÃO
DO PROCEDIMENTO
CONCURSAL
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Formador: Maria da Glória Sarmento

Data:  17 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores.

Conteúdo programático: Enquadramento 

geral do procedimento concursal no ciclo de 

gestão de recursos humanos na Administra-

ção Pública. A tramitação do procedimento 

concursal – artigos 36º e 37º da LGTFP e a 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: requi-

sitos de recrutamento concursal; modalida-

des de procedimentos concursais (comum, 

de reserva e central); métodos de seleção 

(obrigatórios e facultativos).O procedimento 

concursal comum – novidades em matéria de 

publicitação, júri do procedimento concursal 

e, prazos e requisitos legais.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado



COMUNICAÇÃO

E RELAÇÕES PÚBLICAS

NA ERA DIGITAL

Formador: Ana Rita Gaspar

Data: 1 de junho

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: A Internet e a re-
volução da comunicação. Dimensões da 
comunicação e o feedback - presencial vs 
virtual. Relações públicas na era digital. As 
ferramentas e plataformas de social media: 
Redes sociais, blogs, sites, email marketing 
e o mobile marketing. As dinâmicas e forma 
de comunicação no meio digital, na ótica das 
instituições e no processo de decisão dos 
consumidores. 

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

ESTRATÉGIA

PARA AS REDES SOCIAIS

Formador: Ana Rita Gaspar

Data: 15 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Redes Sociais: 
presente, consistente e humano. O que esco-
lher, como utilizar e quando. Planificação e re-
sultados. Otimização e estratégia: exemplos.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

SIADAP
INICIAL

Formador: Gisela Azevedo

Data:  25 de janeiro

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores.

Conteúdo programático: 1. Enquadramen-
to - Os três subsistemas do novo SIADAP. 
Enquadramento legal; Objetivos e princípios 
do SIADAP; Breve abordagem dos seguin-
tes subsistemas: O subsistema de avaliação 
do desempenho serviços/unidades orgâni-
cas - SIADAP1. O subsistema de avaliação 
do desempenho dos dirigentes - SIADAP2. O 
subsistema de avaliação do desempenho dos 
trabalhadores - SIADAP3. 2. SIADAP3 - Ava-
liação do desempenho dos trabalhadores: O 
ciclo de gestão e a cascata de objetivos. Inter-
venientes no processo. Avaliadores e avalia-
dos. Conselho de coordenação de avaliação. 
Comissão paritária. Dirigente máximo. Parâ-
metros de avaliação. Resultados. Objetivos. 
Exemplos de tipos de objetivos. Indicadores 
de desempenho. Reformulação de objetivos. 
Competências. Identificar sumariamente indi-

cadores.  3. Processo de avaliação do desem-

penho: Fases do processo; procedimentos.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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BREVE ABORDAGEM
À NP 4552:2016 

SISTEMA DE GESTÃO
DA CONCILIAÇÃO ENTRE
A VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR 
E PESSOAL

Formador: Isabel Falé Pereira

Data:  28 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Introdução. A norma 

NP 4552:2016: objetivo e campo de aplicação. 

Referências. Termos e definições. Contexto da 

organização. Liderança. Planeamento. Apoio. 

Operacionalização. Avaliação do desempe-

nho. Melhoria.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

A ISO 9001:2015 NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA COVID-19

Formador: Isabel Falé Pereira

Data:  4 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-

periores, chefias administrativas e outros tra-

balhadores que executem ta refas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Contexto organiza-

cional. Partes interessadas. Riscos e oportuni-

dades. Impacto na organização e no Sistema de 

Gestão de Qualidade. Planeamento das altera-

ções.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

E-GOVERNMENT

NA ERA DIGITAL

Formador: Ana Rita Gaspar

Data: 4 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Possibilidades na 

Era Digital: utilidade e prepósito. Ferramentas: 

estar on-line,  a frequência e a relação. Como 

otimizar as estratégias para o 4.0. Planifica-

ção, recursos e resultados: envolvimento e 

autonomia, disponibilidade e meios.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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RECICLAGEM DE AUDITORES

INTERNOS NORMA ISO 19011:2018

Formador: Isabel Falé Pereira

Data: 20 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Novos/alterados 
requisitos da ISO 19011:2018. 4 Princípios de 
auditoria. 5 Gestão de um programa de audi-
torias. 6 Realização de uma auditoria. 7 Com-
petência e avaliação dos auditores.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

PRINCÍPIOS ÉTICOS

DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Formador: Gisela Azevedo

Data: 5 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Quadro legislativo 
aplicável e sua hierarquia. Sumária aborda-
gem do seguinte quadro legislativo. Apresen-
tação da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia - abordagem ao artigo 41º 
conciliado com o artigo 5º do CPA - Princípio 
da boa administração. Código Europeu de 
Boa Conduta Administrativa. Breve aborda-
gem da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - De-
veres dos trabalhadores (exemplos práticos). 
A Constituição da República Portuguesa. Car-
ta Ética - Dez princípios da Administração Pú-
blica. Código Europeu de Boa Conduta Admi-
nistrativa - casos práticos. Código de Conduta 
Municipal - casos práticos. 

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

BREVE ABORDAGEM

À NORMA SA8000:2014

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Formador:  Isabel Falé Pereira

Data:  16 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que executem ta refas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Introdução. A nor-
ma SA8000:2014. Elementos normativos e 
a sua interpretação. Definições. Requisitos 
da responsabilidade social. Trabalho infantil. 
Trabalho forçado ou compulsório. Saúde e se-
gurança. Liberdade de Associação & Direito à 
Negociação Coletiva. Discriminação. Práticas 
disciplinares. Horário de trabalho. Remunera-
ção. Sistema de gestão.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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ACESSO À INFORMAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Formador: Gisela Azevedo

Data: 24 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Acesso à informa-
ção administrativa. Noção de documentos 
administrativos e de dados pessoais. Forma 
de acesso a documentos administrativos. A 
finalidade nos dados pessoais. Ponderação 
entre dados pessoais e informação adminis-
trativa nos termos da Lei de acesso aos docu-
mentos administrativos nos termos do regime 
legal em vigor. Breve referência entre dados 
pessoais e tramitação/informação adminis-
trativa. Determinar os casos em que a Admi-
nistração Pública tem o dever de transmitir 
informação ou o dever de não a transmitir. 
Regras e exceção. Ponderação e conciliação.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO 

Formador: Gisela Azevedo

Data: 8 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
perio res, chefias administrativas e outros 
trabalhadores que exe cutem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Breve enquadra-
mento histórico. Compreender a estrutura 
do CPA. Princípios gerais da atividade ad-
ministrativa - salientar os novos princípios. 
O procedimento do ato e do regulamento 
administrativo. Regime comum e regimes 
específicos. Especial enfoque na parte III e 
IV do CPA. As garantias dos administrados.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

RGPD VS LEI DE EXECUÇÃO

Formador: Fátima Cortes

Data: 18 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros 
trabalhadores que exe cutem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Lei n.º 58/2019 - 
suas particularidades. A desaplicação pela 
CNPD. Especificidades das funções do en-
carregado de proteção de dados na nova 
Lei. Regime sancionatório do RGPD e da 
LGPD.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO

Formador: Maria Manuela Castro

Data: 22 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Conhecer o concei-
to de protocolo. 1. Introdução ao procedimento 
administrativo (Parte I). Os Princípios gerais – 
uma abordagem teórico-prática. 2. Os sujeitos 
do procedimento administrativo (Parte II). Os 
órgãos colegiais na Administração Pública, em 
especial nas Autarquias. A competência – con-
ceito. A delegação de competências. Garantias 
procedimentais de imparcialidade – impedimen-
to, escusa e suspeição. Os interessados. 3. Do 
procedimento administrativo (Parte III) . Das no-
tificações. Os prazos: regras sobre a contagem 
dos prazos.  Marcha do procedimento: inicio, 
instrução, audiência dos interessados, decisão e 
outras causas de extinção do procedimento. 4. 
Da atividade administrativa (Parte IV). O regula-
mento: espécies, competência regulamentar e 
modo de produção, publicação e vigência. O ato 
administrativo – eficácia e (in)validade - nulidade 
e anulabilidade dos atos administrativos. Revo-
gação do ato administrativo. 

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissio-
nal

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

EXECUÇÕES FISCAIS

NAS AUTARQUIAS LOCAIS

MÓDULO - I

Formador: Sandra Francisco

Data: 16 de abril

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Enquadramento 
geral - competência e âmbito. Instauração, 
citação, pagamento voluntário, dação em pa-
gamento, pagamento em prestações e oposi-
ção - regras a observar. Análise de dívidas por 
consumo de água, Lei dos serviços essenciais 
- juros e acrescido, prescrição, declaração em 
falhas, pagamentos por conta. Análise em 
grupo de casos práticos.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Formador: Gisela Azevedo

Data: 1 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Apresentação 
sumária do Código do Procedimento Admi-
nistrativo. Princípios aplicáveis à atividade 
administrativa e Órgãos da Administração Pú-
blica. O procedimento administrativo. Breve 
abordagem da estrutura do CPA, com maior 
incidência na parte I e III. Modernização Admi-
nistrativa: enquadramento histórico e desafios 
para o Município. Questões práticas.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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GESTÃO E EXECUÇÃO

DE CONTRATOS PÚBLICOS

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 22 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Organização da 
pasta / processo do gestor do contrato. 
Metodologias a adotar para correto acom-
panhamento da gestão do contrato. Direi-
tos, deveres, notificações e comunicações 
obrigatórias na gestão do contrato. Fecho e 
encerramento do contrato.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CÓDIGO DOS CONTRATOS

PÚBLICOS

RECOMENDAÇÕES

DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 12 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Escolha dos proce-

dimentos. Regras aplicáveis. Lançamento dos 

procedimentos. Tramitação a seguir. Contra-

tos.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

EXECUÇÕES FISCAIS

NAS AUTARQUIAS LOCAIS

MÓDULO - II - PENHORA

Formador: Sandra Francisco

Data:  17 de maio

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Enquadramento 
geral e legislativo. Âmbito, competência, 
principais conceitos aplicáveis - taxa vrs 
tarifa, juros, encargos, etc. Da instrução à 
Penhora - principais aspetos a observar. 
Tipologia das Penhoras - articulação do 
CPPT com o CPC - Código Processo Civil 
- Análise específica da Penhora dos venci-
mentos e saldos bancários (análise de ca-
sos práticos).

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

Formação 1.º Semestre 2021
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CÓDIGO DOS CONTRATOS

PÚBLICOS

O GESTOR DO CONTRATO 

Formador: Maria da Glória Sarmento

Data: 10 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: A finalidade e no-
meação do gestor do contrato no Código dos 
Contratos Públicos. As funções e responsabi-
lidades do gestor do contrato. A operacionali-
zação da atividade de gestão dos contratos, 
em especial dos contratos de aquisição de 
bens ou serviços, locação de bens e contratos 
de empreitadas de obras públicas e os con-
tratos com especial complexidade técnica ou 
financeira.

Documentação: Manual do formador -digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

A FORMAÇÃO DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EM ESPECIAL
OS PROCEDIMENTOS DE AJUSTE
DIRETO E CONSULTA PRÉVIA
- O CCP E A LOE

Formador: Maria Manuela Castro

Data: 8 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: O procedimento de 
formação de contrato de prestação de servi-
ços. A decisão de contratar – o CCP e a Lei 
de Orçamento de Estado. Contratos de aquisi-
ção de serviços. Estudos, pareceres, projetos 
e consultoria. Prestação de serviços em regi-
me de tarefa e avença – a articulação com a 
Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. A 
escolha do procedimento em função do valor. 
O ajuste direto. A consulta prévia. A escolha 
do procedimento em função de critérios ma-
teriais. Os limites do art. 113.º do CCP. O art. 
127.º do CCP. A publicitação como condição 
de eficácia do contrato.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

MEDIDAS ESPECIAIS

DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

E A ALTERAÇÃO AO CÓDIGO

DOS CONTRATOS PÚBLICOS

- SIMPLIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

PÚBLICA ADMINISTRATIVA

EM SEDE DE PROCEDIMENTOS

DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Formador: Maria Manuela Castro

Data: 27 de janeiro

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: 1 – As medidas es-
peciais de contratação pública. 2 – Principais 
alterações ao CCP. 2.1 Apreciação geral das 
alterações introduzidas. 2.2 Principais altera-
ções, em especial: - O art. 24.º, n.º 6 – a con-
tratação de atividades conexas com a obra de 
arte ou espetáculo artístico - A revogaçäo do 
artigo 27-A - O art. 70.º, n.º 6 e a adjudicação 
de uma proposta de valor superior ao preço 
base, - O art. 88 e a dispensa de caução - O 
novo art. 290-A e o gestor de contrato.

Documentação: Manual do formador -digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado
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CÓDIGO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

DA FASE PRÉ-CONTRATUAL
À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 9 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Regras e pla-
neamento dos procedimentos. Fase pré-
-contratual até à celebração do contrato. 
Responsabilidades/fundamentações. Adju-
dicação e eficácia do contrato.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CÓDIGO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

ESCOLHA DO MODELO
DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 23 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-

riores, chefias admi nistrativas e outros traba-

lhadores que executem tarefas inerentes a 

esta matéria.

Conteúdo programático: Qual o modelo de 

avaliação de propostas escolher. Relação 

entre documentos da proposta e modelo de 

avaliação. Vantagens e desvantagens da 

avaliação do preço ou custo enquanto único 

aspeto da execução do contrato a celebrar. 

Exemplos.

Documentação: Manual do formador - digi-

tal - e certificado de frequência de formação 

profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CÓDIGO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

COMUNICAÇÕES E PRAZOS
OBRIGATÓRIOS NO PORTAL
DOS CONTRATOS PÚBLICOS

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 9 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Estratégias para 
cumprimento de prazos e legislação de 
apoio. Prazos e comunicações fase pré-
-contratual. Prazos e comunicações fase de 
execução do contrato.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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O PROCESSO DA

CONTRAORDENÇÃO

Formador: Cristina Braga da Cruz

Data: 13 abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Noção de infração. 
Documentos que podem estar na origem de um 
processo de contraordenação. O auto de notícia: 
importância da descrição dos factos e o relevo 
do autuante. A defesa do arguido e as diligências 
instrutórias. A decisão administrativa: elementos 
que integram a mesma. Impugnação judicial - 
a forma; a quem é dirigida; onde se entrega e 
quais as consequências da sua apresentação. 
A apensação de processos e a regra do cúmulo 
jurídico. Os prazos de prescrição. 

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissio-
nal

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CONTRAORDENAÇÕES

AMBIENTAIS

Formador: Cristina Braga da Cruz

Data: 19 de maio

Duração: 4 horas
10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: A contraordenação 
ambiental: a violação dos planos municipais e 
intermunicipais (contraordenações muito gra-
ves e contraordenações graves); competên-
cia para instaurar e decidir os processos de 
contraordenação. A advertência - em que con-
siste. Requisitos. Consequências. Notificação 
nos termos e para os efeitos do artigo 49º da 
LQCA-Lei Quadro das Contraordenações Am-
bientais. O artigo 49ºA da LQCA - redução de 
coima; pedido de pagamento em prestações. 
A apresentação de testemunhas. A decisão 
administrativa - a suspensão da aplicação da 
coima - artigo 20º A da LQCA; revogação da 
suspensão. Atenuação especial da coima - ar-
tigo 23º A da LQCA. A reincidência - artigo 26º 
da LQCA.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

CÓDIGO DOS CONTRATOS
PÚBLICOS

FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Formador: Isabel Ribeiro

Data: 7 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Fiscalização de 
obra - metodologia/obrigações legais. Res-
ponsabilidades/fundamentações.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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CONFLITOS DE INTERESSES
NA LEI N.º 52/2019 E NO
CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

Formador: Artur Flamínio da Silva

Data: 12 de maio

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: A imparcialidade 
da Administração e os conflitos de interes-
ses. Incompatibilidades e impedimentos. 
Suspeições. Regime sancionatório.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

NOVO PROCEDIMENTO
PARA A EXECUÇÃO
DE OBRAS COERCIVAS

Formador: Marcelo Caetano Delgado

Data: 12 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros traba-
lhadores que executem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Objetivos estratégi-
cos prosseguidos com a publicação e entrada 
em vigor do Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de 
maio. O dever geral de conservação das edi-
ficações e sua consagração na “LBPSOTU” e 
no “RJUE”. Âmbito de aplicação objetiva do 
diploma e sua delimitação mediante a iden-
tificação das obras abrangidas, pelo proce-
dimento coercivo de execução. Identificação 
das alterações decorrentes da entrada vigor 
do Decreto-Lei n.º 66/2019, com incidência 
no RJUE e no RJRH. Conceitos urbanísticos 
fundamentais para a boa operacionalização 
do diploma. O novo conceito urbanístico de 
arrendamento forçado. O procedimento de 
execução coerciva de obras regulado no De-
creto-Lei n.º 66/2019. A importância da visto-
ria prévia, à luz do artigo 90º do “RJUE”. O 
regime de comunicação prévia das obras ob-
jeto de execução coerciva. Responsabilidade 
contraordenacional. Conclusões finais.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

LICENCIAMENTO ZERO

E A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

Formador: Cristina Braga da Cruz

Data:   24 de março

Duração: 4 horas
10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: O Decreto-Lei 
n.º 48/2011 de 1 de abril - o âmbito do di-
ploma: as obrigações dos destinatários; o 
incremento da fiscalização; o regime san-
cionatório. Objetivo do Licenciamento Zero 
e princípios subjacentes. As mensagens 
publicitárias: isenção; critérios a assegurar 
pelos municípios; a publicidade sujeita a li-
cenciamento. Comunicação: comunicação 
prévia e comunicação prévia com prazo. 
Regime Jurídico das Atividades de Comér-
cio, Serviços e Restauração: o horário; o 
mapa de horário; a inexistência de período 
de saldos definido por lei; comunicação 
prévia; autorização e autorização conjunta. 
A importância do fiscal municipal no suces-
so do Licenciamento Zero.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

NO ÂMBITO DO RJUE

Formador: Marcelo Caetano Delgado

Data: 26 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: I - Enquadramento 
geral. Licenciamento Zero com tolerância zero: 
uma nova visão do papel da fiscalização muni-
cipal. Identificação dos principais desafios que 
se colocam à atividade de fiscalização munici-
pal. O atual modelo de fiscalização municipal: a 
ideia de um modelo esgotado. Reorganização do 
setor de fiscalização municipal: um remédio ne-
cessário e urgente. O estatuto da carreira profis-
sional de fiscal municipal. II - Parte especial. As 
áreas de intervenção autárquica abrangidas pela 
atividade de fiscalização municipal: ordenamen-
to do território e gestão urbanística; atividades 
económicas - RJACRC, SIR e “Zero”; ocupação 
do domínio público; horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais; licenciamento 
de atividades diversas. Regulamentação munici-
pal. O concurso dos atores de fiscalização muni-
cipal. III - Conclusões finais. 

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

O PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO NA GESTÃO
URBANÍSTICA

LEGITIMIDADE, INSTRUÇÃO,
TRAMITAÇÃO E RESOLUÇÃO

Formador: António Góis Nóbrega

Data: 31 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: A Legislação apli-
cável à legitimidade de intervenção. Normas 
legais e regulamentares aplicáveis à instrução 
de pretensões. Tramitação de pedidos de in-
formação, comunicações prévias, licenças ou 
autorizações no âmbito da gestão urbanística. 
Tramitação em suporte físico ou digitais - le-
gislação aplicável.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

REABILITAÇÃO URBANA

DECRETO-LEI N.º 95/2019

Formador: Marcelo Caetano Delgado

Data: 5 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Destaque para as 
principais alterações introduzidas ao regime 
jurídico de reabilitação urbana, com a publi-
cação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
95/2019, e demais legislação conexa. Coor-
denação das ações de reabilitação com o 
RJUE.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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SIMPLIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO 
DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA
- MÓDULO II

Formador: António Góis Nóbrega

Data: 29 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: 4. Utilização de 
edificações e compatibilidade de uso gené-
rico ou específico. 5. Controlo prévio muni-
cipal - licenciamento, comunicação prévia 
com prazo e mera comunicação prévia. 6. 
Revogação do “Licenciamento Zero” e le-
gislação em vigor.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

A LEGITIMIDADE
NOS PROCESSOS URBANÍSTICOS

Formador: Jorge Chagas

Data: 26 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: A legitimidade 
dos particulares. Os tipos de requerentes. O 
caso das pessoas coletivas. O procurador.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

SIMPLIFICAÇÃO NA INSTALAÇÃO 
DE ATIVIDADES ECONÓMICAS

EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA

- MÓDULO I

Formador: António Góis Nóbrega

Data:  15 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: 1. Instalação de 
atividades económicas na gestão urbanís-
tica-enquadramento normativo. 2. Planea-
mento urbanístico - utilização humana e 
atividade económica. 3. Utilização do solo, 
com ou sem edificação - legislação estru-
tural.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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CIDADES INTELIGENTES

UM DESAFIO À GOVERNAÇÃO

BOM GOVERNO E SUSTENTABILIDADE

Formador: SINASE

Data: 19 de fevereiro

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: 1. Bom Governo Lo-
cal. Aplicação dos 12 princípios estratégicos do 
bom governo local. Certificação ELoGE. 2. Sus-
tentabilidade das cidades . Smartificação: fatores 
potenciadores de uma estratégia cidade inteli-
gente, atratividade, qualidade de vida e susten-
tabilidade. Norma ISO 37120: sustentabilidade 
das cidades e comunidades – indicadores. O im-
pacto dos ODS – objetivos do desenvolvimento 
sustentável. 3. Conciliação para o bom governo. 
Happy City: politica de gestão de recursos hu-
manos promotora de ambientes de trabalho sau-
dáveis que fomentam o bem estar e felicidade 
dos trabalhadores. Certificação e requisitos da 
norma NP4552 - sistema de gestão para a con-
ciliação da vida profissional, familiar e pessoal.

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

CIDADES INTELIGENTES

UM DESAFIO À GOVERNAÇÃO

SAÚDE E EDUCAÇÃO SMART

Formador: SINASE

Data: 26 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: 4. Saúde SMART: 
os desafios na descentralização. O valor da 
proximidade dos cuidados, continuidade e 
parcerias colaborativas para a saúde e bem 
estar da comunidade. Cidades saudáveis: de-
safios e investimentos. 5. Educação SMART: 
os desafios na descentralização. Oportuni-
dades do projeto educativo local. Modelo de 
confiança para a gestão, partilha de responsa-
bilidades e otimização de recursos.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

AS OPERAÇÕES

DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA

E O REGISTO PREDIAL

Formador: Jorge Chagas

Data: 29 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: As fontes das ope-
rações de transformação fundiária do solo. As 
figuras de transformação fundiária do solo e 
as suas diferenças. Os efeitos reais e regis-
tais. A legitimidade para início da operação 
e os documentos para registo. As cedências 
para o domínio público e o seu registo. Vicissi-
tudes (alteração e caducidade) e consequên-
cia no registo. Invalidade dos atos e a sua 
consequência. As questões fiscais associa-
das. O regime de impugnação das decisões 
do conservador.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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A RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA NAS AUTARQUIAS 
LOCAIS 

Formador: Francisco Alveirinho Correia

Data: 22 de março

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: A responsabili-
dade no seu estado geral e a responsabi-
lidade financeira. O sistema nacional de 
controlo financeiro público. O controlo in-
terno, o controlo externo e auto controlo. 
A efetivação do controlo, os momentos. Os 
instrumentos, métodos e  efeitos. Respon-
sabilidade financeira reintegratória, respon-
sabilidade financeira sancionatória. A atua-
ção da IGF e do Tribunal de Contas.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

A CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 
NO SNC-AP

Formador: Francisco Alveirinho Correia

Data: 18 de janeiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: O papel e a fun-
ção da Contabilidade Orçamental no SNC-
-AP. A norma da Contabilidade Pública nº 
26. Orçamento, execução orçamental e en-
cerramento. Relato orçamental e demons-
trações orçamentais.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado

PROTOCOLO 

AUTÁRQUICO

Formador: José João Gomes

Data: 28 de abril

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe-
riores, chefias admi nistrativas e outros 
traba lhadores que executem tarefas ineren-
tes a esta matéria.

Conteúdo programático: Conhecer o con-
ceito de protocolo. Conceitos e definições. 
A imagem das autarquias. Regras protoco-
lares. Precedências nas autarquias. Diag-
nosticar as exigências de cumprimento de 
normas. Contactos formais entre autorida-
des nacionais e estrangeiras. Reconhecer 
as exigências fundamentais das normas 
protocolares. Integrar o protocolo nas 
ações de relações públicas das autarquias.

Documentação: Manual do formador - di-
gital - e certificado de frequência de forma-
ção profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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EXCEL - INICIAL

Formador: ISLA-Santarém

Data: 26 de maio

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su periores, 
chefias administrativas e outros trabalhadores 
que exe cutem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Folha de cálculo 
– conceitos gerais. Elementos principais. Am-
biente de trabalho. Ficheiros e folhas de cálculo. 
Abertura de ficheiros. Gravação de ficheiros. Uti-
lização simultânea de ficheiros. Acesso aos últi-
mos ficheiros utilizados. Alteração do nome e da 
posição de uma folha. Células. Inserção e edição 
de texto em células. Seleção de um conjunto de 
células. Movimentação rápida de células. Inser-
ção de células. Cópia e eliminação de células. 
Preenchimento automático. Formatação do texto 
das células. Formatação de linhas e colunas. Se-
leção, inserção e eliminação de linhas e colunas. 
Largura de coluna e altura de linha. Omissão e 
visualização de colunas. Fórmulas. Referências 
absolutas e relativas. Fórmulas associadas a 
cálculos. Impressão de folhas de cálculo. Defi-
nição da área a imprimir. Pré-visualização da 
impressão. Cabeçalho e rodapé. Margens. Fun-
ções. Funções financeiras. Funções estatísticas. 
Edição de funções. Gráficos. Tipos de gráficos. 
Inserção de dados para gráficos. Edição. De-
senho. Criação de desenhos e caixas de texto. 
Movimentação e reunião de objetos. Listas de 
ordenação e filtros de dados.

Documentação: Manual do formador - digital - e 
certificado de frequência de formação profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

EXCEL - AVANÇADO

Formador: ISLA-Santarém

Data: 27 de maio

Duração: 6 horas

09h30 |12h30 e 14h00 | 17h00

Destinatários: Dirigentes, téc nicos supe riores, 
chefias admi nistrativas e outros traba lhadores 
que executem tarefas inerentes a esta matéria.

Conteúdo programático: Múltiplas folhas de 
cálculo. Múltiplas folhas. Reunião de folhas 
de cálculo. Ligação entre folhas. Resumo de 
dados. Inserção de subtotais. Destaques. Re-
latórios. Análise de dados. Análise de dados 
em tabelas e listas - Criação, ordenação e 
filtragem de dados - Formulários. Criação e 
formatação de uma tabela dinâmica. Utiliza-
ção de totais e subtotais. Fórmulas em tabelas 
dinâmicas. Elaboração de gráficos. Macros. 
Macros pré-definidas. Macros de personali-
zação das barras de ferramentas. Criação e 
gravação de uma macro. Atribuição de uma 
macro a um botão. Execução de uma macro.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal- e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 60 Associado  l  € 120 Não associado

A CONTABILIDADE DE GESTÃO 
NO SNC-AP 

Formador: Francisco Alveirinho Correia

Data: 24 de fevereiro

Duração: 4 horas

10h00 |12h00 e 14h00 | 16h00

Destinatários: Dirigentes, técnicos su-
periores, chefias administrativas e outros tra-
balhadores que exe cutem tarefas inerentes a 
esta matéria.

Conteúdo programático: Objetivos e âmbito. 
Definições de custos e sistemas de custeio. 
Características qualitativas da informação. 
Critérios de afetação e imputação dos custos 
indiretos. Divulgação.

Documentação: Manual do formador - digi-
tal - e certificado de frequência de formação 
profissional

Preço: € 45 Associado  l  € 90 Não associado
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